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تحويل »منتزه أبوحليفة« إلى منطقة سكنية مخالف للمخطط الهيكلي الثالث للدولة

الفارس تعترض على على قرار املجلس 
البلدي السماح ببناء دور رابع

جوازات سفر للحاالت اإلنسانية لـ»البدون«

مساواة المعلمين واألطباء من »البدون« 
بالخليجيين بالرواتب والترقيات ونهاية الخدمة

نقل مقرر لجنة غير محددي الجنسية النائب م��رزوق الخليفة عن وزي��ر الداخلية 
الشيخ ثامر العلي اهتمامه اإلنساني بفئة البدون وتعاونه بخصوص منح جوازات 

السفر للحاالت اإلنسانية مثل العالج والتعليم. 
وب��ع��د اج��ت��م��اع للجنة ع��ق��د ام���س ب��م��ش��ارك��ة وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة وممثلين ع��ن ال��ج��ه��از 
ال��م��رك��زي للمقيمين ب��ص��ورة غير قانونية ووزارة الصحة وممثلين ع��ن المجتمع 
ال��ب��دون، اوض��ح الخليفة أن منح  المدني، لمناقشة ع��دد من القوانين التي تهم فئة 
ال��ب��دون سيتم تأطيرها وف��ق قانون يسمح من خالله لوزير  ج���وازات م��ادة 17 لفئة 
الداخلية بمنح هذه الجوازات.  وكشف الخليفة عن ان اللجنة وافقت على اقتراحات 
برغبة تقضي بمساواة المعلمين واالطباء وفنيي المختبرات والممرضين البدون 

بزمالئهم في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الرواتب والترقيات ونهاية 
ال��ب��دون في الجيش والشرطة الذين  الخدمة، وكذلك وافقت على ابقاء العسكريين 
انتهت خدمتهم في بيوتهم الشعبية، وكذلك السماح لهم ولعائالتهم بالعالج في 
اق���رت االب��ق��اء على مساهمتهم في  مستشفى ج��اب��ر االح��م��د للقوات المسلحة، كما 
ال��ش��رط��ة، ومنحهم هوية عسكرية تثبت انتهاء  ال��م��رك��زي للدفاع وجمعية  ال��س��وق 
خدمتهم العسكرية.  وأض��اف الخليفة: إن اللجنة ستعقد اجتماعات أسبوعية مع 
هيئة المعلومات المدنية ووزارات الصحة والعدل والتربية لتغطية جميع الجوانب 
بشأن قضية البدون والمضي قدما نحو إنهاء هذا الملف اإلنساني، وستكون هناك 

تشريعات تخدم أبناء هذه الفئة. 

اع���ت���رض���ت وزي������رة األش����غ����ال وزي������رة ال����دول����ة ل���ش���ؤون ال��ب��ل��دي��ة 
ال��ف��ارس على ق��رار المجلس البلدي  واإلس��ك��ان باإلنابة د. رن��ا 
ال��س��م��اح ب��ب��ن��اء دور راب����ع ل��ل��ق��س��ائ��م ال��ت��ي ت��ق��ل م��س��اح��ت��ه��ا عن 
375م2 لتأثيره ف��ي البنية التحتية لمناطق السكن الخاص 

والنموذجي حسب دارسة الجهاز التنفيذي.
ولم تعتمد الفارس كذلك قرار المجلس البلدي بتحويل ارض 
منتزه ابوحليفة لمنطقة سكنية وتسليمه للمؤسسة العامة 
للرعاية السكنية وذل���ك لمخالفته أح��ك��ام المخطط الهيكلي 
الثالث للدولة، ومخالفته قرار مجلس الوزراء الذي ينص على 
»تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بعد 
ال��ت��ن��ازل أو التخصيص ع��ن أي م��وق��ع مخصص  ال��م��واف��ق��ة أو 

لحديقة عامة بعد موافقة مجلس الوزراء«.
ولم توافق الوزيرة على السماح بتظليل سكراب النعايم، لعدم 
اختصاص البلدية، كما رفضت تطوير حراج سيارات أمغرة، 

بسبب التعارض مع موقع مشروع مدينة الكويت الطبية.
ورف���ض���ت ال���ف���ارس ت��ش��ك��ي��ل ل��ج��ن��ة ع��ل��ي��ا ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��دول��ة 
لتحديد الهوية المعمارية في الكويت تتكون من المختصين 
في العمارة والبناء والتراث، معللة ان ذلك يتعارض مع أحكام 

قانون البلدية.

مجلس الوزراء: تعديل قانون الشراكة 
بني القطاع العام والخاص

ن��اق��ش مجلس ال�����وزراء ت��وص��ي��ة لجنة ال��خ��دم��ات ال��ع��ام��ة ب��ش��أن ال��م��ع��وق��ات التي 
تواجه هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثناء طرح وتنفيذ 
ف��ي سبيل  ال��ت��ي تبذلها الهيئة  ال��ج��ه��ود  أث��ن��ى المجلس على  م��ش��روع��ات��ه��ا، وق��د 

تسريع وتيرة العمل وإنجاز المشاريع، وقرر المجلس تكليف الهيئة بما يلي:
ال���وزراء خ��الل ثالثة أشهر من تاريخه بمشروع قانون بتعديل  -م��واف��اة مجلس 
بعض أحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم )116( لسنة 2014 
ا بالصيغة القانونية المناسبة، بما يضمن معالجة كافة المثالب القانونية 

ً
مفرغ

التي تعترض سرعة إنج�از مشروعات الشراكة
ال��ج��ه��ات الحكومية ذات الصلة بعملها الت��خ��اذ اإلج����راءات  -التنسيق م��ع ك��اف��ة 
الكفيلة بتذليل المعوقات التي تؤخر إن�ج�از مشاريع الشراكة، وتقليص دورتها 
المستندية، على أن تتولى الهيئة موافاة مجلس ال��وزراء فيما قد يعترضها من 

معوقات لتحقيق ما سبق والجهات المسئولة عنها.

»الصحة« تسجل حالة وفاة واحدة و58 
إصابة جديدة بـ »كورونا«

ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا المستجد  ال��ص��ح��ة تسجيل 58 إص��اب��ة ج��دي��دة  أع��ل��ن��ت وزارة 
)ك���وف���ي���د19( ف��ي ال��س��اع��ات ال24 ال��م��اض��ي��ة ل��ي��رت��ف��ع ب��ذل��ك إج��م��ال��ي ع���دد ال��ح��االت 
ال��م��س��ج��ل��ة ف���ي ال���ب���الد إل���ى 410842 ،وت��س��ج��ي��ل ح��ال��ة وف����اة ل��ي��ص��ل اج��م��ال��ي ع��دد 
حاالت الوفاة 2432.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله 
السند اليوم االثنين إنه تم أيضا تسجيل 117 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد المتعافين إلى 407262 مبينا أن نسبة مجموع ح��االت الشفاء من مجموع 
اإلصابات بلغت 12ر99 في المئة.وأضاف السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية 
في أقسام العناية المركزة بلغ 89 فيما بلغ المجموع الكلي للحاالت التي ثبتت 
إص��اب��ت��ه��ا وال زال���ت تتلقى ال��رع��اي��ة ال��الزم��ة 1148 ف��ي ح��ي��ن وص���ل إج��م��ال��ي ع��دد 
الحاالت في أجنحة )كوفيد19( إلى 32.وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها 
خالل الفترة نفسها بلغ 14661 ليصبح مجموع الفحوصات 3959053 مشيرا إلى 
.0 في المئة.وجدد الدعوة لمداومة  أن نسبة اإلصابات لعدد هذه المسحات 39 
األخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة اآلخرين مع الحرص على التباعد البدني 
ال��دول��ة لالطالع  ب��زي��ارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية في  موصيا 
على االرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه االسهام باحتواء انتشار الفيروس.

تعهد بحل أزمات الوقود والدواء 

ميقـاتي: ال نملك عصا 
سحرية لحل األزمة في لبنان

اللبناني الجديد نجيب ميقاتي أم��س في أول اجتماع  ال���وزراء  ال��وك��االت: ح��ذر رئيس   - بيروت 
 للتعامل مع أسوأ انهيار اقتصادي 

ً
لحكومته من أنه ليس هناك وقت لتضييعه وال سبيل سهال

في التاريخ، فيما طالب رئيس الجمهورية ميشال عون باتخاذ خطوات تنفيذية عاجلة وحاسمة 
للبدء في اإلصالحات.. واجتمعت الحكومة الجديدة، التي تشكلت بعد أكثر من عام من الجمود 
السياسي، للمرة األول��ى أمس وحلت محل حكومة تصريف أعمال استقالت عقب انفجار مرفأ 
بيروت الضخم العام الماضي.  وقال ميقاتي لمجلس الوزراء: إن األمر يتطلب إرادة وعزما وخطة 
لتحقيق آمال الشعب. وتابع قائال في بيان: »صحيح أننا ال نملك عصا سحرية. فالوضع صعب 
للغاية، ولكن باإلرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع جميعا، كفريق عمل واحد، 

أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضا مما يأمله ويتمناه«.
ال��ت��ي تقلصت إم��دادات��ه��م��ا مع  ال��وق��ود وال�����دواء،  ب��أن يعمل ج��اه��دا لحل أزم���ات  وتعهد ميقاتي 
ال����واردات. وقال  انخفاض احتياطات العملة األجنبية في البالد التي تعتمد بشكل كبير على 

»سننكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف إذالل الناس«.
ال��ذي واف��ق على تشكيل الحكومة الجديدة بعد  ق��ال رئيس الجمهورية ميشال ع��ون،  من جهته 
أشهر من المفاوضات، لمجلس الوزراء »نحن بحاجة إلى مساعدة صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي والصناديق الدولية واإلقليمية والجهات المانحة«. وأضاف »المطلوب اتخاذ خطوات 

تنفيذية عاجلة وحاسمة للبدء باإلصالحات«.

حجر مؤسسي 5 أيام بحد أقصى 

السعودية: إجراءات جديدة 
لدخول القادمني..

ال��ي��وم االث��ن��ي��ن تعليمات ج��دي��دة إل��ى جميع  ال��س��ع��ودي  ال��م��دن��ي  ال��ع��ام��ة للطيران  اص���درت الهيئة 
ش��رك��ات ال��ط��ي��ران ال��ع��ام��ل��ة ب��م��ط��ارات المملكة ب��ش��أن آل��ي��ة وإج�����راءات دخ���ول ال��ق��ادم��ي��ن م��ن ال���دول 
المسموح القدوم منها وتحديد مدة الحجر المؤسسي وبحد اقصى خمسة ايام.وقالت الهيئة 
في بيان صحفي انه يتعين على القادم غير المحصن والحاصل على جرعة واحدة من اللقاحات 
المعتمدة في السعودية تقديم فحص )بي سي آر( سلبي لعينة اخذت خالل 72 ساعة مع تطبيق 
إل��ى إج���راء فحصي )ك��ورون��ا(  ب��اإلض��اف��ة  اي��ام  إج����راءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة 
خالل 24 ساعة من الوصول وآخر في اليوم الخامس.واضاف البيان انه يتعين على القادم الذي 
استكمل احد اللقاحات غير المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة او 
استكمل احد اللقاحات المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة تقديم 
فحص )بي سي آر( سلبي وتطبيق حجر صحي مؤسسي لمدة خمسة ايام باإلضافة إلى إجراء 
فحصي )كورونا( خالل 24 ساعة من الوصول وآخر في اليوم الخامس.واوضح انه يسمح بدخول 
المرافقين مع المحصنين من ذويهم غير المحصنين دون سن 18 عاما مع تطبيق إجراءات الحجر 
الصحي المنزلي لمدة خمسة ايام على ان يتم إجراء فحص )كورونا( لمن أتم ثمانية اعوام فما 
فوق في اليوم الخامس ويلتزم بتطبيق جميع اإلجراءات االحترازية التي تحددها وزارة الصحة.
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»الزراعة« تؤكد حفظ 
حقوق موظفيها 

وبدالتهم وفق القانون
أك�������دت ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة ل����ش����ؤون ال����زراع����ة 
وال�����ث�����روة ال��س��م��ك��ي��ة ح���رص���ه���ا وت��ق��دي��ره��ا 
لكافة الكوادر الوطنية العاملة في الهيئة 
ال��ه��ام ف��ي االرت��ق��اء  وتأكيدها على دوره���م 
ب���خ���دم���ات وأن���ش���ط���ة ال���ه���ي���ئ���ة، م���ش���ي���رة ف��ي 
بيان لها أنها لن تتوانى عن المطالبة لهم 
بالمزيد من المكتسبات التي تتناسب مع 
أعمالهم واألدوار المناطة بهم في تعزيز 

األمن الغذائي في البالد.
 
ً
وذك�������رت ال��ه��ي��ئ��ة أن م���ات���م ت��ن��اق��ل��ه أخ���ي���را
ع���ن ال���ت���وج���ه ن��ح��و ال���م���س���اس ب��م��ك��ت��س��ب��ات 
أم��ر ال  الموظفين وحقوقهم وبدالتهم هو 
يتوافق مع سياسة الهيئة وحرصها على 
ال��ق��ط��اع��ات العاملة  ب��ك��اف��ة  دع���م موظفيها 
فيها، والتي تتسم في بعضها بالعمل على 
م����دار ال��س��اع��ة وف���ت���رات ال��ع��ط��ل واإلج�����ازات 
ال���ذي ينبغي معه التأكيد  الرسمية األم���ر 
ع��ل��ى ط��ل��ب ال��م��زي��د م��ن المكتسبات ل��ه��م ال 
ال���دف���ع ب���أي ح���ال م���ن األح�����وال باستقطاع 
 للنظم واإلجراءات المنظمة 

ً
حقوقهم وفقا

لذلك من الجهات المعنية في الدولة.
ون���وه���ت ال��ه��ي��ئ��ة ب���أن م���ا ت��ن��اق��ل��ت��ه وس��ائ��ل 
 ب��ه��ذا ال��ص��دد ي��ع��ود لتوجه 

ً
اإلع���الم أخ��ي��را

الهيئة نحو تصويب ع��دد من المخالفات 
وال����م����الح����ظ����ات ال����ت����ي وج���ه���ت���ه���ا ال���ج���ه���ات 
الرقابية للهيئة وتمت مناقشتها في لجنة 
الميزانيات بمجلس األم��ة الموقر، والتي 
ت��رك��زت ح���ول ص���رف ب����دالت م��ح��ددة لغير 
ت��رت��ب عليه عجز  ال���ذي  مستحقيها األم���ر 
البند المخصص لذلك في الميزانية وعدم 
إمكانية صرف هذه المستحقات، باإلضافة 
إلى رفض وزارة المالية تعزيز البند بسبب 
المخالفات المتكررة المسجلة بحق الهيئة 
من الجهات الرقابية المختلفة مثل )ديوان 
المحاسبة وديوان الخدمة المدنية ووزارة 
المالية(، حيث قامت الهيئة بالتواصل مع 
ه���ذه ال��ج��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة وال��ت��ن��س��ي��ق معها 
ومع ادارة الفتوى والتشريع بهدف تشكيل 
ف���ري���ق ع��م��ل م��ش��ت��رك ل���دراس���ة ال��م��خ��ال��ف��ات 
واإلج�����������راءات ال����واج����ب ت��ن��ف��ي��ذه��ا ل��رف��ع��ه��ا 
واالل���ت���زام ب��ال��ن��ظ��م ال��م��رع��ي��ة ب��ال��دول��ة بهذا 
الشان، ناهيك عن توجيه هذه المكتسبات 
ت��اث��ي��ر  ل��م��س��ت��ح��ق��ي��ه��ا دون أي  وال�����ب�����دالت 
ع��ل��ى س��ي��ر ال��ع��م��ل ف���ي ال��ه��ي��ئ��ة وال��خ��دم��ات 
واألن��ش��ط��ة ال��م��ق��دم��ة م���ن خ��الل��ه��ا.وأع��رب��ت 
الهيئة عن بالغ شكرها وتقديرها للدعم 
ال����واض����ح ال�����ذي ت��ل��م��س��ه ال��ج��م��ي��ع ل���دوره���ا 
ورسالتها من خ��الل دع��م الموظفين فيها 
اض����اف����ة ال�����ى دع�����م ال���ت���زام���ه���ا ب���ال���ض���واب���ط 
والنظم المعمول بها في جهات الدولة ذات 

العالقة بمكتسباتهم الوظيفية.

ضبط عربي يدير 
مكتبًا وهميًا للعمالة 
املنزلية املخالفة في 

الساملية
ض����ب����ط رج���������ال م����ب����اح����ث ش���������ؤون اإلق�����ام�����ة 
 
ً
ي��دي��ر مكتبا ش��خ��ص��ا م��ن جنسية ع��رب��ي��ة 
 للعمالة المخالفة لقانون اإلقامة 

ً
وهميا

تحت غطاء شركة تنظيف.وذكرت اإلدارة 
ب���وزارة  العامة للعالقات واإلع���الم األم��ن��ي 
الداخلية أنه بناء على التحريات بشكوى 
إي����������واء وض����ب����ط ع�����ام�����الت م�����ن ال��ج��ن��س��ي��ة 
اآلس���ي���وي���ة ف���ي وق����ت س���اب���ق ع��ل��ى شخص 
ت��ح��ت غطاء   للعمالة 

ً
 وه��م��ي��ا

ً
ي��دي��ر مكتبا

ش��رك��ة ت��ن��ظ��ي��ف، وي���وج���د ع��ل��ي��ه ق��ي��د أم��ن��ي 
)إل����ق����اء ق���ب���ض، ت���غ���ي���ب( ت����م ال���ت���وص���ل إل���ى 
ال��ش��خ��ص ال��م��س��ؤول ع��ن ال��ش��رك��ة وه���و من 
ج��ن��س��ي��ة ع���رب���ي���ة، وت�����م ض��ب��ط��ه وم���ع���ه 26 
 جميعهم من مخالفي قانون 

ً
 وعاملة

ً
عامال

اإلق���ام���ة ب��أح��د ال��ش��ق��ق ال��ف��ن��دق��ي��ة بمنطقة 
السالمية، كما تم ضبط جهاز )ك��ي - نت( 

بيده ووصوالت دفع للطلبيات.

 كتب إبراهيم سالم

دع�����ت ن���ق���اب���ة ال��ع��ام��ل��ي��ن ب��������وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي 
موظفيها الراغبين من االستفادة من عقد التأمين 
الصحي الجماعي لتزويدها بالبيانات الخاصة 
بهم خ��الل الفترة المقبلة أقصاها بنهاية الشهر 
ال��ح��ال��ي. وق��ال��ت رئ��ي��س��ة اللجنة اإلع��الم��ي��ة لنقابة 

ال��ع��ام��ل��ي��ن ب�����وزارة التعليم ال��ع��ال��ي األس���ت���اذة أم��ال 
ال��م��رت��ج��ي ف���ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي: إن����ه وف����ي اط���ار 
الجهود المبذولة لتوفير خدمات صحية متميزة 
تليق بموظفي التعليم العالي فإن النقابة بصدد 
التعاقد على التأمين الصحي م��ع إح��دى شركات 
ال��ن��ق��اب��ة تسعى  ال���ك���ب���رى. وأوض����ح����ت ان  ال��ت��أم��ي��ن 
وب��ج��ه��ود حثيثة ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى أف��ض��ل االس��ع��ار 

ال��م��وج��ودة لوثيقة ال��ت��أم��ي��ن ال��ش��ام��ل، ب��أك��ب��ر مبلغ 
ممكن من التغطية الشاملة للتأمين الصحي على 
 غير 

ً
جميع الخدمات المقدمة، وهو ما يعد انجازا

مسبوق ألي وثيقة تأمين شاملة تضم العديد من 
الخدمات الصحية المميزة.

وطالبت المرتجي الموظفين الراغبين باالشتراك 
إلى االط��الع بملء استمارة الرغبة الخاصة بطلب 

االش����ت����راك ف���ي ال��ت��أم��ي��ن ال��ص��ح��ي ل��ل��ح��ص��ول على 
أس��ع��ار م��م��ي��زة م��ن ش��رك��ة ال��ت��أم��ي��ن، م��ش��ي��رة إل���ى ان 
ال��ب��ي��ان��ات المطلوبة ه���ي: االس���م وت��اري��خ ال��م��ي��الد، 
والحالة االجتماعية والوظيفة، الفتة إلى ان النقابة 
ت��ع��م��ل ج���اه���دة ع��ل��ى دراس�����ة ال��ع��دي��د م���ن ال��ع��روض 
ال��م��ق��دم��ة م��ن ش��رك��ات ال��ت��أم��ي��ن ال��ص��ح��ي، الخ��ت��ي��ار 

أفضل الخدمات الصحية مع أنسب األسعار.

دعت العاملين بالوزارة لإلسراع في ملء البيانات

آمال املرتجي: وثيقة تأمني صحي شاملة ملوظفي »التعليم العالي«

محافظ حولي علي االصفر يستقبل رئيس 
اتحاد االعالم االلكتروني فيصل الصواغ 

استقبل محافظ حولي معالي السيد/ علي سالم األصفر في مكتبه بديوان عام المحافظة 
رئيس مجلس إدارة اتحاد اإلعالم االلكتروني فيصل خليفة الصواغ والوفد المرافق له.

وج��رى خ��الل اللقاء ال��ذي ت��م بحضور األم��ي��ن ال��ع��ام الت��ح��اد اإلع���الم اإللكتروني زي��د علي 
الصانع وأمين السر محمد ظافر العراده بحث عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم 

الوطن والمواطن وسبل التعاون المشترك.
ب��دور اتحاد اإلع��الم اإللكتروني الكويتي الوطني المبذول خالل  وب��دوره أش��اد المحافظ 
 
ً
األعوام الماضية، كما أكد على دور الشباب اإليجابي وتمكينهم في كافة القطاعات تزامنا

مع خطة الحكومة نحو كويت المستقبل.
اللقاء بجهود األصفر وتحركاته المكثفة لخدمة  وفي نفس السياق أش��اد الصواغ خالل 
 ضرورة دعم هذه الجهود والنماذج الوطنية 

ً
المواطنين وتطوير محافظة حولي، مؤكدا

 تجاوب المحافظ وسرعة تدخله لحل 
ً
التي تعمل باجتهاد لخدمة الكويت وأهلها، مثمنا

العديد من القضايا.

»مكتبتنا اإلسالمية تضم 11 ألف كتاب بأكثر من 109 لغات عالمية«

الدوسري:«الدعوة اإللكترونية« تقوم بدور رائد في شتى دول العالم

خالل 3 جوالت ميدانية للفريق الرقابي

العقاب: تحرير 79 مخالفة وإزالة 89 إعالن مخالف في »مبارك الكبير« 

كتب عمار الحسيني 

قال مدير لجنة الدعوة اإللكترونية التابعة لجمعية 
ال��ن��ج��اة ال��خ��ي��ري��ة ع��ب��د ال��ل��ه ال���دوس���ري إن المكتبة 
اإللكترونية الشاملة التابعة للجنة تحتوي على 
أك��ث��ر م��ن 11 أل���ف ك��ت��اب ال��ك��ت��رون��ي إس��الم��ي بأكثر 
ال���دوس���ري أن المكتبة  ل��غ��ة ع��ال��م��ي��ة.وب��ي��ن  م��ن 109 
م���ت���اح���ة ل��ل��ج��م��ي��ع، ح���ي���ث ي��م��ك��ن االس����ت����ف����ادة م��ن��ه��ا 
 للراغبين. ه��ذا وت��ض��م المكتبة 

ً
وتحميلها مجانا

بين دفتيها كتب للتراث اإلس��الم��ي وأم��ه��ات كتب 
التفسير والحديث والفقه وأصوله، وكتب إسالمية 
أخرى لكتاب معاصرين وكذلك العديد من األبحاث 

وال����دراس����ات ذات ال��ط��اب��ع اإلس���الم���ي، م��وض��ح��ا أن ه���ذا ال��م��ح��ت��وى 
ال��ش��رع��ي، كما  ال��ع��ل��م  ال��م��ت��ن��وع ت��م ترتيبه وتصنيفه ح��س��ب ف���روع 
ال��ع��دي��د م��ن الجهات  ال��ت��ي ت��ص��دره��ا  تضم المكتبة قائمة بالكتب 
وال��ل��ج��ان ذات ال��ش��راك��ة ال��دع��وي��ة م���ع ل��ج��ن��ة ال���دع���وة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة، 
م��ث��ل إص�����دارات ل��ج��ن��ة ال��ت��ع��ري��ف ب���اإلس���الم، وإص������دارات م��ب��رة  اآلل 

واألصحاب، وإص��دارات األمانة العامة لألوقاف، 
وإص�����دارات وزارة األوق����اف وال��ش��ؤون اإلسالمية 
بدولة الكويت، ليتمكن القارئ من سرعة الوصول 
إلى الكتاب المراد تحميله أو قراءته بكل سهولة 
ويسر.كما أوضح الدوسري أن لجنة الدعوة تقدم 
ه���ذه ال��خ��دم��ة ع��ن ط��ري��ق م��وق��ع إل��ك��ت��رون��ي شديد 
التميز روع���ي فيه االه��ت��م��ام بتجربة المستخدم 
وسهولة التصفح وسرعة الوصول إليه، وكذلك 
ال��ه��وات��ف الذكية  ال��م��ش��روع م��ت��اح عبر تطبيقات 
 IOS واألج������ه������زة ال���ل���وح���ي���ة ل���ن���ظ���ام���ي ال���ت���ش���غ���ي���ل
ل��ل��ت��ح��م��ي��ل. ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ن م���ت���اح  و Android وك����ال 

واخ��ت��ت��م ال��دوس��ري تصريحه ب��دع��وة أه��ل الخير 
بالتبرع والمساهمة للجنة الدعوة وذلك الستكمال دورها الدعوي 
ال��ذي تقوم به في شتى دول العالم  ال��رائ��د  والتعليمي والتثقيفي 
وذل���ك م��ن خ��الل زي���ارة راب���ط اللجنة Www.donate.edc.org.kw أو 
عن طريق االت��ص��ال على الخط الساخن للجنة 9728804 أو مركز 

االتصال 1800082.

في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية في 
بلدية الكويت لمتابعة تطبيق االشتراطات الصحية 
ال���ع���الق���ات  ك���ش���ف���ت إدارة  ال���ب���ل���دي���ة  وض�����واب�����ط ون����ظ����م 
ال��ف��ري��ق الرقابي  ال��ك��وي��ت ع��ن تنفيذ  ال��ع��ام��ة ف��ي بلدية 
ب�����إدارة ال��ت��دق��ي��ق وم��ت��اب��ع��ة ال��خ��دم��ات ال��ب��ل��دي��ة ب��ث��الث 
جوالت ميدانية مكثفة أيام 9/10 ، 9/11 و 9/12 على 
ال��م��ج��م��ع��ات ال��ت��ج��اري��ة واألس������واق ال��م��وازي��ة وم��ح��الت 
ال��ت��ج��زئ��ة ب��م��ن��اط��ق )ص���ب���اح ال��س��ال��م -أس������واق ال��ق��ري��ن 
-أب��و الحصانية –المسايل( للتأكد  -ال��ع��دان -القصور 
م��ن ال��ت��زام��ه��م ب��ل��وائ��ح وأن��ظ��م��ة البلدية واالش��ت��راط��ات 

الصحية بهدف تحقيق المناعة المجتمعية.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق أك���د م��دي��ر إدارة ال��ت��دق��ي��ق ومتابعة 
الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة طالل العقاب 

ال����وزراء  ح���رص ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى تطبيق ق����رارات مجلس 
ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب���االش���ت���راط���ات ال��ص��ح��ي��ة م���ن خ����الل تنفيذ 
ج���والت ميدانية صباحية ومسائية بجميع مناطق 
م��ح��اف��ظ��ة م���ب���ارك ال��ك��ب��ي��ر ل��ل��ت��أك��د م���ن ال���ت���زام ال��م��ح��الت 
وال��م��ج��م��ع��ات ال��ت��ج��اري��ة واألس������واق ال��م��وازي��ة تطبيق 
االش����ت����راط����ات ال��ص��ح��ي��ة ل��ل��ح��د م����ن ان���ت���ش���ار ف���ي���روس 
كورونا والضوابط البلدية، مشيرا في هذا الخصوص 
إل��ى أن ال��ج��والت ال��ت��ي ت��م تنفيذها خ��الل ال��ث��الث أي��ام 
ال��م��اض��ي��ة ق���د أس���ف���رت ع���ن ت���ح���ري���ر79 م��خ��ال��ف��ه ل��ع��دم 
االل����ت����زام ب���االش���ت���راط���ات ال��ص��ح��ي��ة والئ���ح���ة ال��م��ح��الت 
واإلع��الن��ات وق��د تنوعت تلك المخالفات م��ا بين عدم 
االلتزام باالشتراطات الصحية ،عدم تجديد ترخيص 
اإلعالن ،عدم تجديد الترخيص الصحي ،إضافة إعالن 

خ���اص ب��ال��ن��ش��اط ب����دون ت��رخ��ي��ص م��ن ال��ب��ل��دي��ة ،إق��ام��ة 
إع����الن خ����اص ب��ال��ن��ش��اط ،ع����دم وض����ع إع����الن تعريفي 
، ت��ش��غ��ي��ل ع���ام���ل ب���ش���ه���ادة ص��ح��ي��ة منتهية  ب��ال��م��ح��ل 
،م����زاول����ة ال��ع��م��ل ق��ب��ل ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ش���ه���ادة صحية 
فضال عن عدم صيانة اإلعالن و ذلك بعد الكشف على 
123 محال إلى جانب إزال��ة 89 إع��الن مخالف مختلف 

األحجام من الشوارع والميادين بالمحافظة .
وبين العقاب بأن اإلعالنات التي تمت إزالتها 23 إعالن 
كرتون ، 6 إعالنات قماش إلى جانب 60 ورقي وحديد .

ودع������ا ال���ع���ق���اب أص����ح����اب ال���م���ح���الت االل�����ت�����زام ب��ل��وائ��ح 
وأن��ظ��م��ة ال��ب��ل��دي��ة وات��خ��اذ ك��اف��ة اإلج������راءات وال��ت��داب��ي��ر 
الوقائية حرصا على صحة وسالمة الجميع وتجنبا 

للمخالفة والغرامة.
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سمو األمير يعزي رئيس 
باكستان بضحايا االنهيارات 

األرضية 

ب��ع��ث ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال���ب���الد ال��ش��ي��خ ن����واف األح��م��د 
ح��ف��ظ��ه ال���ل���ه ورع������اه ب��ب��رق��ي��ة ت��ع��زي��ة إل����ى ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي��س 
الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية 
الله ع��ن خالص تعازيه  الصديقة عبر فيها سموه حفظه 
وص�����ادق م���واس���ات���ه ب��ض��ح��اي��ا اإلن���ه���ي���ارات األرض���ي���ة ج���راء 
األم��ط��ار ال��غ��زي��رة ال��ت��ي اج��ت��اح��ت ش��م��ال��ي ب��اك��س��ت��ان سائال 
سموه الباري جل وعال أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين 
بسرعة الشفاء والعافية وبأن يتمكن المسؤولون في البلد 

الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.
وب���ع���ث س��م��و ول����ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ م��ش��ع��ل األح���م���د حفظه 
ال��ل��ه ب��ب��رق��ي��ة ت��ع��زي��ة إل���ى ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي��س ال��دك��ت��ور ع���ارف 
ع��ل��وي رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة ب��اك��س��ت��ان اإلس���الم���ي���ة ال��ص��دي��ق��ة 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
اإلنهيارات األرض��ي��ة ج��راء األم��ط��ار الغزيرة التي اجتاحت 
ش��م��ال��ي ب��اك��س��ت��ان م��ب��ت��ه��ال س��م��وه إل����ى ال���ب���اري ت��ع��ال��ى أن 
ب��واس��ع رحمته ومغفرته وأن يمن على  يتغمد الضحايا 

المصابين بالشفاء العاجل.
كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء 

حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.

نائب رئيس مجلس أسرة الصباح 
باالنابة: لم يصدر أي تكليف أو 
توجيه النشاء أكاديمية خاصة 

لتأهيل أبناء األسرة الحاكمة 
لتولي مناصب
ت����داول����ت����ه   ع����ل����ى م������ا 

ً
ردا

بعض وسائل اإلعالم عن 
مشروع إلنشاء أكاديمية 
خ�����اص�����ة ل���ت���أه���ي���ل أب����ن����اء 
األس�����رة ال��ح��اك��م��ة ل��ت��ول��ي 
المناصب فقد أكد الشيخ 
ال������دك������ت������ور س�����ال�����م ج���اب���ر 
االح�������م�������د  ن�����ائ�����ب رئ���ي���س 
م���ج���ل���س اس�������رة ال���ص���ب���اح 
ب���اإلن���اب���ة ب��أن��ه ل���م ي��ص��در 
أي تكليف أوت��وج��ي��ه ألي 
ل����دراس����ة  ج���ه���ة أو ط������رف 

وإعداد وإدارة مثل تلك المشاريع.مع التأكيد بان ابناء اسرة 
الصباح هم جزء من المجتمع الكويتي ويتلقون دراستهم 
وت��أه��ي��ل��ه��م ف���ي ذات ال���ج���ام���ع���ات وال���م���ع���اه���د وال��م��ؤس��س��ات 

التربوية حالهم حال اي مواطن كويتي.

»االئتمان« يحصل على شهادة 
بإدارة أمن املعلومات

أع��ل��ن��ت ال��ن��اط��ق��ة ال��رس��م��ي��ة ب���اس���م ب��ن��ك االئ���ت���م���ان ح��ب��اري 
 ISO/IEC( ال����ب����ن����ك ع����ل����ى ش������ه������ادة ال����خ����ش����ت����ي ح�����ص�����ول 
27001:2013( في إدارة أمن المعلومات من المنظمة الدولية 
.)International Organization for Standardization( للمعايير

وقالت الخشتي في تصريح صحافي »تعتبر تلك الشهادة 
المعيار الدولي الذي يوضح كيفية وضع نظام إلدارة أمن 
المعلومات بشكل معتمد ومناسب، مما يسمح بالحفاظ 
ال��م��ال��ي��ة وال��س��ري��ة بشكل آم���ن والتقليل من  ال��ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى 

احتمال الوصول إليها بشكل غير قانوني أو بدون إذن«.
ن��ظ��ام إدارة المعلومات،  إل��ى أن م��ن أه��م مميزات  وأش���ارت 
أن��ه ُيمكن اإلدارة التنفيذية م��ن تحديد المخاطر ووض��ع 
ال��ض��واب��ط المناسبة إلدارت���ه���ا أو للتخلص م��ن المخاطر 
وي���س���اه���م ف����ي وض�����ع ض����واب����ط ل��ل��ع��م��ل ب����م����رون����ة، وي���ؤم���ن 

معلومات وبيانات العمالء مما يعني كسب ثقة العمالء.
وذك����رت أن ح��ص��ول ال��ب��ن��ك ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ش��ه��ادة ج���اء نتيجة 
ق��واع��د الحوكمة  رؤي���ة اإلدارة التنفيذية للبنك وتطبيق 
 لرؤية ونهج 

ً
المؤسسية، منوهة إلى أن ذلك يعد استمرارا

اإلدارة التنفيذية للبنك في ترجمة التحول الرقمي والعمل 
 للمعايير الدولية.

ً
بقواعد مهنية وفقا

السفيرة األميركية: مواصلة 
الضغط على الحوثيني إلنهاء 

األزمة في اليمن
أكدت السفيرة األميركية في 
الكويت ألينا رومانوسكي، 
ع�����ل�����ى ض���������������رورة م�����واص�����ل�����ة 
ال����ض����غ����ط ع����ل����ى ال���ح���وث���ي���ي���ن 

إلنهاء األزمة في اليمن.
وأض���اف���ت روم��ان��وس��ك��ي في 
ت���غ���ري���دة ع��ل��ى ح��س��اب��ه��ا في 
ال��ت��واص��ل االجتماعي  موقع 
»تويتر«، لدى الدول المؤثرة 
ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة، ب��م��ا ف���ي ذل��ك 
 ف��ي 

ً
 ه�����ام�����ا

ً
 ال�����ك�����وي�����ت، دورا

م��س��اع��دت��ن��ا ع��ل��ى تحقيق ح��ل س��ي��اس��ي وت��خ��ف��ي��ف م��ع��ان��اة 
الشعب اليمني، كما قال المبعوث األميركي الخاص لليمن 

.
ً
تيم ليندركينغ مؤخرا

السفير العتيبي: كلمة رئيس الوزراء أمام االمم المتحدة 
ستتناول قضايا تتعلق بالعمل الدولي متعدد األطراف

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الفرنسية 
و»ممثلة المفوضية« 

النواف: تفوق ضباط الحرس في األكاديميات العريقة 
يترجم االهتمام بتأهيل العنصر البشري

رئيس أركان الجيش يبحث مع قائد العمليات الكندية 
العالقات الثنائية 

الدائم لدى األم��م المتحدة السفير  قال مندوب دول��ة الكويت 
منصور العتيبي اليوم االثنين إن كلمة سمو الشيخ صباح 
الخالد رئيس مجلس الوزراء خالل )األسبوع رفيع المستوى 
ل��دورة الجمعية العامة لألمم المتحدة( ستتناول ع��ددا من 
القضايا التي تؤثر ويتأثر بها العمل الدولي متعدد األطراف.
ج��اء ذل��ك في تصريح أدل��ى به السفير العتيبي قبيل أعمال 
ال��دورة العادية ال76 للجمعية العامة لألمم المتحدة المقرر 

أن تنطلق غدا الثالثاء.
ال���وزراء سيلقيها في  وأوض���ح أن كلمة سمو رئيس مجلس 
ال��ج��اري خ��الل أع��م��ال األس��ب��وع رفيع المستوى  24 سبتمبر 
التي تتزامن مع المناقشة العامة في الفترة ما بين 21 و 27 

الشهر الجاري.
وذك��ر أن كلمة سموه وع��الوة على قضايا تؤثر ويتأثر بها 
ال��ع��م��ل ال���دول���ي م��ت��ع��دد األط�����راف س��ت��ت��ن��اول أي��ض��ا المطالبة 
بالعمل على تعزيز التنسيق وتضافر الجهود للتغلب على 
التحديات والمخاطر العالمية التي تهدد االمن واالستقرار 

االقليمي والعالمي.
ال���دورة سيعقد سمو  ان��ه خ��الل ه��ذه  وبين السفير العتيبي 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح 
ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ل��ق��اءات ال��ث��ن��ائ��ي��ة م��ع ق����ادة ورؤس�����اء ح��ك��وم��ات 
ووزراء خارجية الدول العربية والدول الصديقة وسيشاركان 
ف���ي ال��ع��دي��د م���ن االج��ت��م��اع��ات م��ت��ع��ددة االط������راف خ����الل ه��ذه 
الفترة ولعل أبرزها ترؤس وزير الخارجية االجتماع الوزاري 
التشاوري العربي وال��ذي سيعقد في مقر وفد دول��ة الكويت 

الدائم لدى األمم المتحدة.
ت��رت��ي��ب الكثير من  أن���ه سيتم خ���الل األي����ام المقبلة  واض����اف 
االجتماعات والمشاركات في االجتماعات االقليمية والدولية 
التي ستتم الدعوة إليها من قبل االمين العام لألمم المتحدة 

وعدد من المنظمات االقليمية.

وقال السفير العتيبي إن وفد دولة الكويت في دورة الجمعية 
ال��ع��ام��ة ب��رئ��اس��ة س��م��و رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء سيضم وزي��ر 
ال��خ��ارج��ي��ة ووزي�����ر ال���دول���ة ل���ش���ؤون م��ج��ل��س ال������وزراء الشيخ 
الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح باإلضافة إلى عدد من 
ال���وزراء ووزارة  المسؤولين م��ن دي���وان سمو رئيس مجلس 

الخارجية.
وبشأن األسبوع رفيع المستوى للدورة قال السفير العتيبي 
انه من المتوقع ان تركز مناقشات الكثير من قادة دول العالم 
ف��ي��روس )ك���ورون���ا المستجد - كوفيد  ت��ب��ع��ات ج��ائ��ح��ة  ع��ل��ى 
19( ومسألة العدالة في توزيع اللقاحات ومرحلة التعافي 

والنهوض بعد هذه الجائحة.
وأض�����اف »وك���م���ا ج����رت ال���ع���ادة ف����إن ال��ق��ض��اي��ا واألزم�������ات في 
الشرق األوس��ط ستكون محل اهتمام وعلى رأسها القضية 
ال��ع��رب  ال���ق���ادة وال��م��س��ؤول��ي��ن  ق��ب��ل  الفلسطينية خ��اص��ة م���ن 

المشاركين في هذه الدورة«.
ق��ادة دول العالم  كما توقع أن يتم التطرق خ��الل مناقشات 

ورؤس�������اء ال���ح���ك���وم���ات إل����ى ال��ق��ض��اي��ا األخ������رى ال���ت���ي تحظى 
ب��اه��ت��م��ام ال��م��ج��ت��م��ع ال���دول���ي ف���ي ال���وق���ت ال��ح��اض��ر ب��م��ا فيها 
التطورات األخيرة في أفغانستان وتغير المناخ والقمة التي 
ستعقد في غالسكو في شهر نوفمبر المقبل بشأن المناخ 

وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ل��ألم��م المتحدة  ال��ع��ام��ة  وب��ي��ن السفير العتيبي أن الجمعية 
ق����ررت ف���ي دورت���ه���ا ال��ح��ال��ي��ة وت��ح��دي��دا خ���الل ال��م��ش��ارك��ة في 
االسبوع رفيع المستوى الذي يعقد في نهاية الشهر الجاري 
ل��رؤس��اء  إم���ا بشكل شخصي م��م��ا يتيح  ال��ح��ض��ور  ي��ك��ون  أن 
الوفود من رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية الحضور 
والقاء الكلمات في المناقشات العامة أو عبر إرس��ال كلمات 

مسجلة سابقا كما حدث العام الماضي.
ال��ع��ام��ة ستكون برئاسة  ال����دورة ال76 للجمعية  وأض���اف ان 
الله شاهد لبحث موضوعات  وزي��ر خارجية المالديف عبد 
بناء القدرة على الثبات باألمل للتعافي من جائحة )كوفيد 
19( وإع���ادة البناء بشكل مستدام واالستجابة الحتياجات 
ال���ك���وك���ب واح�����ت�����رام ح���ق���وق ال����ن����اس وت��ن��ش��ي��ط أع����م����ال األم����م 

المتحدة.
ولفت السفير العتيبي إلى أن هذه الدورة ستكون مختلفة عن 
الدورات السابقة حيث تعد األولى المسموح فيها بالحضور 
الشخصي للقادة ورؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء 
ب��أن األس��ب��وع رفيع  الخارجية بعد تفشي )ك��ورون��ا( منوها 
ل��دورة العام الماضي لم يشهد حضورا شخصيا  المستوى 
ل���ل���ق���ادة ب��س��ب��ب ال��ج��ائ��ح��ة ح��ي��ث ت���م ت��ق��دي��م ال��ك��ل��م��ات بشكل 
ف��ي قاعة  اف��ت��راض��ي ع��ب��ر تسجيلها بشكل س��اب��ق وت���م بثها 

الجمعية العامة.
وأش�������ار إل�����ى أن�����ه م����ن ال��م��ح��ت��م��ل ان ت���ك���ون م���ش���ارك���ة رؤس�����اء 
ال��دول والحكومات كبيرة هذا العام حيث يتوقع ان يتراوح 
الحضور الشخصي ما بين 70 الى 90 رئيس دولة وحكومة 

إضافة إلى عدد كبير من وزراء الخارجية.

تسلم وزير الخارجية ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء 
الشيخ الدكتور أحمد الناصر نسخة من أوراق اعتماد سفيرة 
ل��دى دول��ة الكويت كلير لي  الجمهورية الفرنسية الصديقة 
اللقاء  فليشر.وتمنى وزي��ر الخارجية للسفيرة فليشر خالل 
الذي تم صباح اليوم االثنين بديوان عام الوزارة التوفيق في 

مهام عملها وللعالقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين 
الصديقين المزيد من التقدم واالزدهار. 

ك��م��ا ت��س��ل��م وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ووزي����ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون مجلس 
ال���وزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر أوراق اعتماد ممثلة 
ل��ش��ؤون الالجئين لدى  المفوضية السامية لألمم المتحدة 

دول�����ة ال��ك��وي��ت ن��س��ري��ن ال��رب��ي��ع��ان.وت��م��ن��ى وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة 
للربيعان خالل اللقاء الذي تم صباح اليوم االثنين في ديوان 
عام الوزارة التوفيق في أداء مهام أعمالها ولعالقات التعاون 
ال��وث��ي��ق��ة ب��ي��ن دول����ة ال��ك��وي��ت وال��م��ف��وض��ي��ة ال��س��ام��ي��ة ل��ش��ؤون 

الالجئين المزيد من التقدم واالزدهار.

كَرم الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف األحمد الجابر الصباح 
ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ح��رس ال��وط��ن��ي، ب��ح��ض��ور وك��ي��ل ال��ح��رس الوطني 
ال��ف��ري��ق ال���رك���ن م��ه��ن��دس ه��اش��م ع���ب���دال���رزاق ال���رف���اع���ي، وال��م��ع��اون 
للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع فالح، المالزم سعد 
سلطان سعود الحاصل على المركز األول بين الطلبة الضباط 
الوافدين في سريته بالكلية الملكية البريطانية »ساند هيرست« 

.) A (بتقدير امتياز
ال��ف��ري��ق أول متقاعد ال��ش��ي��خ أح��م��د ن���واف األح��م��د الجابر  وأع����رب 
ال��ص��ب��اح ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ح��رس ال��وط��ن��ي ع��ن س��ع��ادت��ه ب��م��ا حققه 
ال��م��الزم سعد سلطان س��ع��ود م��ن إن��ج��از يترجم االه��ت��م��ام الكبير 
من الحرس الوطني بتأهيل العنصر البشري وتوفير كافة أشكال 
الدعم ليحصل الضباط والمنتسبون على أرقى الشهادات وأفضل 

تدريب في الكليات واألكاديميات العسكرية العريقة.
وأكد نائب رئيس الحرس الوطني، أن تميز طالب الحرس الوطني 
في أكاديمية ساند هيرست وتمثيله الحرس الوطني خير تمثيل، 
ي��ع��ك��س ن��ج��اح ال��ج��ه��ود ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا ال���ح���رس ال��وط��ن��ي لتأهيل 
ال��ح��رس الوطني ووزارة  منتسبيه، وتفعيل م��ذك��رة التفاهم بين 
الدفاع البريطانية المتعلقة بالتعاون الدفاعي وتبادل الخبرات 

والتدريب وتعزيز قدرات الحرس الوطني.
ودع��ا نائب رئيس الحرس الوطني، المالزم سعد سلطان سعود 
إلى مواصلة تحصيله العلمي ونقل ما تعلمه إلى المنتسبين في 

وحدته لتحقيق التطور المنشود.

ب��ح��ث رئ��ي��س األرك�����ان ال��ع��ام��ة للجيش ال��ك��وي��ت��ي ال��ف��ري��ق ال��رك��ن خ��ال��د صالح 
الصباح مع قائد العمليات المشتركة الكندية الفريق بحري ج��ون روب��ورت 
أك��ت��ش��رل��ون��ي أه����م األم�����ور وال���م���وض���وع���ات ذات االه���ت���م���ام ال��م��ش��ت��رك الس��ي��م��ا 

المتعلقة بالجوانب العسكرية.
وق��ال��ت رئ��اس��ة األرك����ان ف��ي ب��ي��ان صحفي إن ال��ف��ري��ق ال��رك��ن ال��ص��ال��ح استقبل 
أكتشرلوني والوفد المرافق له صباح اليوم االثنين بمناسبة زيارته للبالد 
وت��م خالله تبادل األح��ادي��ث الودية ومناقشة أه��م األم��ور والموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.
وأضافت أن الفريق الركن الصالح أشاد خالل اللقاء بعمق العالقات الثنائية 

بين البلدين الصديقين.
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بوشهري: منح صالحيات
 أكبر وهيكل تنظيمي 

للمحافظات قريبًا
ق����ال م��ح��اف��ظ م���ب���ارك ال��ك��ب��ي��ر 
ب��و شهري  ال��ل��واء م. محمود 
إن��������ه س����ي����ت����م ق����ري����ب����ا ت���ق���دي���م 
هيكل تنظيمي للمحافظات 
إل���ى ج��ان��ب م��ن��ح ص��الح��ي��ات 
أك�������ب�������ر ل����ل����م����ح����اف����ظ����ي����ن ب���م���ا 
ينعكس على مستوى األداء 
وال��خ��دم��ات ال��م��ق��دم��ة، مشيرا 
إلى أن الجمعيات التعاونية 
ق��دم��ت ال��ك��ث��ي��ر ل��دع��م م���دارس 
المنطقة وه���ي م��س��ت��م��رة في 
م��س��ي��رة ال���ع���ط���اء.وذك���ر خ��الل 
إط���الق م��ه��رج��ان القرطاسية 

في جمعية صباح السالم التعاونية أن الجمعيات متعاونة 
وت���وف���ر خ���دم���ات ع���دي���دة ك��ال��ص��ي��ان��ة وص��ب��غ ال��ف��ص��ول ودع���م 
الطلبة والكادر التدريسي، إلى جانب إع��ادة الرونق لبعض 

الحدائق العامة كحديقة صباح السالم.

الكندري لوزير التربية: ملاذا يتم 
التعاقد مع مدرسني من الخارج 
رغم وجود خريجني في الداخل؟

وجه النائب النائب الدكتور 
ع��ب��دال��ك��ري��م ال��ك��ن��دري س���ؤاال 
إل��������ى وزي����������ر ال����ت����رب����ي����ة ع��ل��ي 
المضف عن أسباب استمرار 
ال��������������وزارة ف������ي ال����ت����ع����اق����د م��ع 
ال����م����درس����ي����ن األج�����ان�����ب ع��ل��ى 
ال��رغ��م م��ن وج��ود الخريجين 
ال���ك���وي���ت���ي���ي���ن وال���ك���وي���ت���ي���ي���ن 
ال���ب���دون وأب���ن���اء ال��ك��وي��ت��ي��ات، 
ول��م��اذا يتم التعاقد م��ع دول 
ت���ل���ي ال���ك���وي���ت ف����ي م���ؤش���رات 
ج��ودة التعليم إن ك��ان هناك 

نقص فعلي في الوزارة؟
لشاهين لوزير التجارة: لماذا دعم عمالة »تربويي القطاع 

النفطي« أقل من نظرائهم في القطاعات الخاصة؟

الشاهني لوزير التجارة: ملاذا
دعم عمالة »تربويي القطاع 

النفطي« أقل من نظرائهم
 في القطاعات الخاصة؟

وجه النائب أسامه الشاهين 
س�����ؤاال ب��رل��م��ان��ي��ا إل����ى وزي���ر 
التجارة والصناعة حول دعم 
ال��ذي يصرف لحملة  العمالة 
ال����ت����خ����ص����ص����ات ال����ت����رب����وي����ة 
العاملين في القطاع النفطي.
وق��ال في مقدمته: »نمى إلى 
علمي بأنه يتم خصم مبالغ 
 
ً
م��ال��ي��ة – 50 دي���ن���ارا ش��ه��ري��ا
م�����خ�����ص�����ص�����ات دع������م  م��������ن   –
العمالة الوطنية للكويتيين 
ال��ع��ام��ل��ي��ن ال���ق���ط���اع ال��ن��ف��ط��ي 
ال�����خ�����اص ب�����داع�����ي ال��م��س��م��ى 

ال��م��ب��ال��غ نفسها المخصصة  ال��رغ��م م��ن أن  ال��وظ��ي��ف��ي، ع��ل��ى 
للعاملين في القطاع الخاص غير النفطي تصرف كاملة«.

وس���������أل: »ل�����م�����اذا ي���ت���م ص������رف م���ب���ل���غ دع������م ال���ع���م���ال���ة ل��ح��م��ل��ة 
التخصصات التربوية العاملين في القطاع النفطي أقل من 
نظرائهم العاملين في القطاعات الخاصة األخرى، على الرغم 
من أن المبلغ مخصص للمؤهل وليس للمسمى الوظيفي؟ 

وما السند القانوني لذلك؟«

»الجنائية« تداهم صالة قمار في 
املهبولة وتضبط 22 سيدة و7 

رجال أغلبهم أجانب
داه�����م ق���ط���اع االم�����ن ال��ج��ن��ائ��ي ف��ج��ر ال���ي���وم ص���ال���ة ل��ل��ق��م��ار 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��م��ه��ب��ول��ة أغ��ل��ب��ه��م م���ن االج����ان����ب، ع����دد منهم 
ب��ع��د ورود م��ع��ل��وم��ات ع���ن إدارة شقة  أوروب����ي����ون، وذل����ك 
أللعاب القمار وت��م عمل تحريات اك��دت ذل��ك .وق��ال مصدر 
أمني:« ضبط داخل صالة القمار 22 امراة و7 رجال ومبالغ 
مالية وادوات قمار« ، مرجحا إبعاد جميع المضبوطين 
داخل الصالة وعدم تمكينهم من الدخول مجددا الى البالد 
ال���دول الخليجية ف��ي اط���ار تنسيق ام��ن��ي إلدراج  واخ��ط��ار 
ه��والء أيضا ضمن القوائم التي ال يخول لها دخ��ول دول 

مجلس التعاون.

ذك��رت ادارة العالقات العامة واالع��الم بقوة اإلطفاء العام ب��أن ب��الغ ورد الى 
غرفة عمليات اإلطفاء من عمليات وزارة الداخلية يفيد عن قيام امرأة مجهولة 
الهوية بإلقاء نفسها في البحر من جسر الشيخ جابر األحمد ، وعلى اثره تم 
توجيه زوارق اإلطفاء من مراكز الشويخ والسالمية لإلطفاء واالنقاذ البحري 
والتي وصلت الى الموقع وقامت بعملية البحث عن المرأة وتم العثور على 
جثتها وت��م انتشالها وال��ذه��اب بها للمركز حيث تم تسليم الجثة للجهات 

المختصة.

أعلنت قوة اإلطفاء العام الكويتية تمكن أربع فرق تابعة لها من السيطرة على حريق اندلع في ثالث قسائم تخزينية 
في منطقة أمغرة فجر اليوم االثنين.وقالت القوة في بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم إن فرق اإلطفاء هرعت إلى 
الحريق تقارب  الحرفية والجهراء والصليبيخات واالسناد وتبين لها أن مساحة  الجهراء  الحادث من مراكز  موقع 
2500 متر مربع وقد نشب في مخازن محتوياتها أخشاب وأجهزة كهربائية ومواد متنوعة.وأضافت أن فرق اإلطفاء 
إل��ى باقي  انتشارها  المخازن والحيلولة دون  المشتعلة في  النيران  شاركت بنحو 80 رج��ل إطفاء للسيطرة على 
القسائم المجاورة.وأشارت إلى أنه تجري حاليا عملية التبريد والتفتيش لمنع تجدد اشتعال النيران مرة اخرى مع 

فتح التحقيق للوقوف على مالبسات الواقعة.

ق����ال م��ح��اف��ظ ال��ع��اص��م��ة ال��ش��ي��خ ط����الل ال���خ���ال���د األح��م��د 
ال��ص��ب��اح، إن ال���ج���والت ال��م��ي��دان��ي��ة ال��ت��ي ن��ق��وم ب��ه��ا إل��ى 
مناطق العاصمة، تأتي في إطار المتابعة الحثيثة لما 
تقوم بها المحافظة بالتعاون م��ع الجهات الحكومية 
األخرى، الفتا إلى أن الوقوف عن كثب على مواقع الخلل 
والمخالفات في المناطق يؤكد من جديد أن الحملة التي 
ال��ع��ق��ارات  أطلقتها المحافظة للقضاء ع��ل��ى م��خ��ال��ف��ات 
وال���م���ب���ان���ي م���ط���ل���ع س��ب��ت��م��ب��ر ال���م���ن���ص���رم ت��س��ت��م��ر وف���ق 
أج��ن��دة إص��الح��ي��ة ت��ه��دف ال���ى ال��ق��ض��اء ع��ل��ى ال��ت��ج��اوزات 

والمخالفات المزمنة دون محاباة ألحد.
جاء تصريح الخالد خالل الزيارة الميدانية إلى منطقة 
الدعية ورافقه بها رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة 

زيد العنزي وأعضاء الفريق إلى جانب عدد من مسؤولي 
اللبنة األول���ى لإلصالح  ال��خ��ال��د، أن  المحافظة.وأضاف 
تكمن في إنهاء كافة المخالفات على المستويات كافة 
وال���دخ���ول ف��ي م��ض��م��ار ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح��دي��ث ال��م��رت��ق��ب، 
داعيا في الوقت ذات��ه أصحاب العقارات المخالفة إلى 
ف��ي إزال���ة تجاوزاتهم  تحمل مسؤولياتهم وال��م��س��ارع��ة 

لة القانونية. ليتجنبوا المساء
 
ً
ولفت الخالد إلى أن فريق طوارئ العاصمة وجه مؤخرا
ف��ي بعضها عمالة   لعقارات مخالفة تتكدس 

ً
ان���ذارا  16

البناء،  هامشية، وف��ي األخ��رى تجاوز ألنظمة وقوانين 
ب��إزال��ة مخالفاتهم بعد إخ��الء  وق��د باشر م��الك عقارين 
المنزلين من العمالة الوافدة التي تتكدس بها.من جهته، 

أكد رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي، أن 
حملة محافظة العاصمة التي تقوم بها بالتعاون بيننا 
ال��ج��ه��ات األخ���رى للقضاء على المخالفات  ب��اق��ي  وب��ي��ن 
داخ���ل المناطق تستهدف مختلف المخالفات، مشيرا 
إلى أننا وأثناء الجولة مع المحافظ الحظنا تجاوزات 
ب��ي��ئ��ي��ة م��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���ص���رف ال��ص��ح��ي وان��ع��ك��اس��ه��ا على 
صحة المواطنين، ووجه المحافظ باالتصال مع وزارة 
األشغال لمعاينة الموقع ومعالجة المشكلة.يشار إلى أن 
محافظ العاصمة الشيخ طالل الخالد األحمد الصباح 
ي��ق��وم ب���ج���والت م��ي��دان��ي��ة إل����ى ك��اف��ة م��ن��اط��ق ال��م��ح��اف��ظ��ة 
ب��ال��ع��ق��ارات وسكن  ال��م��خ��ال��ف��ات المتعلقة  للقضاء ع��ل��ى 

العزاب وغيرها من المخالفات المزمنة.

ق���ام���ت ال��م��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��رع��اي��ة ال��س��ك��ن��ي��ة م��م��ث��ل��ة في 
إدارة خدمة المواطن بإنجاز 15,212 معاملة خالل شهر 
 إضافة 

ً
 جديدا

ً
 إسكانيا

ً
أغسطس الماضي منها 147 طلبا
إلى إجراء 327 معاملة تخصيص.

وأشارت إحصائية المؤسسة إلى أن إدارة خدمة المواطن 
أجرت في الشهر ذاته 257 معاملة للتبادل والتنازل و50 

معاملة توثيق عالوة على فتح 71 ملفات جديدة تتعلق 
بالمساكن المؤجرة.

وقد قدم قسم االستقبال 2582 استفسارا و4200 شهادة 
لمن يهمه األمر المستخرجة من الربط مع بنك اإلئتمان 
الكويتي، 1458 معاملة لبدل اإليجار، باإلضافة إلى 5889 

شهادة لمن يهمه االمر.

واس��ت��ط��اع��ت خ��دم��ة ال��ع��م��الء الهاتفية ف��ي ق��س��م االت��ص��ال 
باستقبال 2582 مكالمة مباشرة من المواطنين.

ق��س��م المتابعة االل��ت��م��اس��ات  ق��دم��ت إدارة إح��ص��ائ��ي��ة  ك��م��ا 
ال��م��ق��دم��ة ل��ل��م��ؤس��س��ة وع���دده���ا 529 ال��م��ت��م��ث��ل��ة ف���ي ق��ط��اع 
ال��ط��ل��ب��ات، وق���ط���اع ال��ت��وزي��ع وال��ت��وث��ي��ق، وق���ط���اع ال��م��ال��ي��ة 

واإلدارية.

انتشال جثة امرأة بالقرب من 
جسر جابر األحمد

»اإلطفاء«: السيطرة على حريق
في قسائم تخزينية بـ »أمغرة«

محافظ العاصمة يجري جولة ميدانية في »الدعية

الخالد: أجندة إصالحية للقضاء
على المخالفات دون محاباة ألحد

»السكنية«: »خدمة المواطن« تنجز أكثر من 15 ألف معاملة 
خالل أغسطس الماضي
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الحرمي لـ »بوبيان نيوز«: أسعار النفط ما بني 70 إلى 
75 دوالرًا للبرميل لنهاية 2021

بوعركي مديرًا تنفيذيًا إلدارة 
األعمال في »عمليات الخفجي«

كتب عايد العرفج 

أصدر الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة الكويتية 
لنفط الخليج عماد سلطان تعميما يقضي بأن يصبح 
ق���ائ���د ب����در ب��وع��رك��ي م���دي���را ت��ن��ف��ي��ذي��ا )إلدارة األع���م���ال( 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ع��م��ل��ي��ات ال��م��ش��ت��رك��ة ب��ال��خ��ف��ج��ي.وت��ض��م��ن 
ال��ذي حصلت بوبيان نيوز على نسخة منه أن يصبح 
م��س��ت��ش��ارا ف���ي م���دي���ري���ة ال��ع��م��ل��ي��ات ال��م��ش��ت��رك��ة ك���ال من 
نوري خلف بن سالمة ومبارك السعيدي.وقال التعميم 
سيعين ال��م��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��وارد ال��ب��ش��ري��ة ف��ي وق��ت 
ال��ك��ف��اءات  ت��ط��وي��ر  الح��ق.ع��ل��ى أن يعين م��دي��ر مجموعة 
التشغيلية بعمليات الوفرة المشتركة في وق��ت الحق.

واشار التعميم إلى العمل بالتغييرات التظيمية اعتبارا 
من اليوم االثنين.

»املركزي« يصدر سندات 
وتورق بقيمة 290 مليون 

دينار
أع��ل��ن ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��م��رك��زي ال��ي��وم االث��ن��ي��ن تخصيص 
اصدار سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 290 مليون 
أم��ري��ك��ي(.وق��ال  دي��ن��ار كويتي )ن��ح��و 957 مليون دوالر 
)المركزي( ان اجل االصدار بلغ ثالثة أشهر بمعدل عائد 
125ر1 في المئة.وكان )المركزي( اصدر في 2 اغسطس 
الماضي سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار )نحو 
792 مليون دوالر( بأجل ثالثة أشهر وبعائد بلغ 125ر1 

في المئة.

البورصة تغلق تعامالتها على 
ارتفاع املؤشر 12.20 نقطة

ال��ي��وم االثنين على  أغلقت ب��ورص��ة الكويت تعامالتها 
ارتفاع مؤشر السوق العام 20ر12 نقطة ليبلغ مستوى 
40ر6817 نقطة بنسبة صعود بلغت 18ر0 في المئة.وتم 
ت��داول كمية أسهم بلغت 7ر187 مليون سهم تمت عبر 
8054 صفقة نقدية بقيمة 7ر33 مليون دي��ن��ار كويتي 
أم���ري���ك���ي(.وارت���ف���ع م��ؤش��ر  )ن���ح���و 1ر101 م��ل��ي��ون دوالر 
السوق الرئيسي 18 نقطة ليبلغ مستوى 23ر5579 نقطة 
ال��م��ئ��ة م��ن خ���الل كمية  بنسبة ص��ع��ود ب��ل��غ��ت 32ر0 ف��ي 
أسهم بلغت 2ر131 مليون سهم تمت عبر 5154 صفقة 
ن��ق��دي��ة بقيمة 3ر15 م��ل��ي��ون دي��ن��ار )ن��ح��و 9ر45 مليون 
دوالر(.ك��م��ا ارتفع مؤشر السوق األول 8ر9 نقطة ليبلغ 
مستوى 96ر7444 نقطة بنسبة صعود بلغت 13ر0 في 
المئة من خالل كمية أسهم بلغت 4ر56 مليون سهم تمت 
عبر 2900 صفقة بقيمة 3ر18 مليون دينار )نحو9ر54 
مليون دوالر(.في موازاة ذلك ارتفع مؤشر )رئيسي 50( 
نحو 3ر27 نقطة ليبلغ مستوى 19ر5850 نقطة بنسبة 
صعود بلغت 47ر0 في المئة من خالل كمية أسهم بلغت 
7ر102 مليون سهم تمت عبر 3601 صفقة نقدية بقيمة 
7ر12 مليون دي��ن��ار )ن��ح��و 1ر38 مليون دوالر(.وك���ان���ت 
ش��رك��ات )م��ت��ح��دة( و)ف��ن��ادق( و)إي��ف��ا ف��ن��ادق( و)ال��دي��رة( 
أم��ا ش��رك��ات )أرزان( و)بيتك( و)وط��ن��ي(  األك��ث��ر ارتفاعا 
ت���داوال م��ن حيث القيمة في  و)خليج ب( فكانت األك��ث��ر 
ح��ي��ن ك��ان��ت ش��رك��ات )ث��ري��ا( و)أول����ى ت��ك��اف��ل( و)أرج����ان( 

و)األنظمة( األكثر انخفاضا.

»بيتك«: انخفاض القروض 
املوجهة للقطاع العقاري 

بنسبة 0.4 % في الربع الثاني
ق������ال ب���ي���ت ال���ت���م���وي���ل ال���ك���وي���ت���ي )ب����ي����ت����ك( إن االئ���ت���م���ان 
)ال���ق���روض( ال��م��وج��ه ل��ل��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري واإلن��ش��ائ��ي بلغ 
أم��ري��ك��ي(  2ر11 م��ل��ي��ار دي��ن��ار )ن��ح��و 9ر36 م��ل��ي��ار دوالر 
ف��ي ن��ه��اي��ة ال��رب��ع ال��ث��ان��ي م��ن ال��ع��ام ال��ح��ال��ي بانخفاض 
ن��س��ب��ت��ه 4ر0 ف���ي ال��م��ئ��ة م��ق��ارن��ة ب��ال��رب��ع االول.وأض�������اف 
)ب��ي��ت��ك( ف��ي ت��ق��ري��ر ل��ه ال��ي��وم االث��ن��ي��ن ع��ن أداء ال��ش��رك��ات 
ال��رب��ع الثاني أن  ف��ي  العقارية والتسهيالت االئتمانية 
حصة االئتمان المقدم للقطاع العقاري يشكل 4ر27 في 
المئة م��ن إج��م��ال��ي رص��ي��د االئ��ت��م��ان الممنوح ف��ي حين 
ارت��ف��ع االئ��ت��م��ان ال��م��وج��ه ل��ألف��راد ليصل إل���ى 18 مليار 
دينار )نحو 4ر59 مليار دوالر( بارتفاع نسبته 2ر2 في 
المئة عن الربع األول.وأوضح أن التسهيالت االئتمانية 
المقسطة والتي تمنح لألفراد الراغبين في بناء وحدات 
ال��م��ئ��ة وتشكل  ن��م��ت 9ر2 ف��ي  ال��خ��اص  ب��ال��س��ك��ن  سكنية 
وحدها 7ر32 في المئة من إجمالي االئتمان الممنوح 
ب��ال��غ��ة 3ر13 م��ل��ي��ار دي���ن���ار )ن���ح���و 8ر43 م��ل��ي��ار دوالر( 
بزيادة سنوية نسبتها 6ر11 في المئة.وذكر أن رصيد 
االئتمان المصرفي الممنوح )إجمالي القروض( ارتفع 
بنسبة 5ر1 في المئة في الربع الثاني عن الربع األول 
ليبلغ 8ر40 مليار دينار )نحو 6ر134 مليار دوالر( في 
حين بلغت نسبة االرت��ف��اع على أس��اس سنوي 6ر3 في 
المئة مبينا أن رصيد التسهيالت االئتمانية الموجهة 
للنشاط العقاري بمجمله يبلغ 5ر24 مليار دينار )نحو 
ال��ع��ق��اري إلى  8ر80 مليار دوالر(.وع�����زا تماسك القطاع 
مساهمة اتفاقيات تخفيض اإلن��ت��اج النفطي مدعومة 
ب�����اإلج�����راءات ال��ح��ك��وم��ي��ة وخ���ط���ط ال��ت��ح��ف��ي��ز واالن��ف��ت��اح 
التدريجي للنشاط االقتصادي وحركة التجارة والنقل 

العالمي في تعافي األسعار.

»أسواق املال« تشارك 
في االجتماع الخليجي 

الـ23 
ال��م��ال الكويتية اليوم  ش��ارك��ت هيئة أس���واق 
األث��ن��ي��ن ف���ي أع���م���ال االج���ت���م���اع ال�������23 للجنة 
رؤس��������اء ه���ي���ئ���ات األس���������واق ال���م���ال���ي���ة أو م��ن 
ي���ع���ادل���ه���م ب�������دول م���ج���ل���س ال����ت����ع����اون م��م��ث��ل��ة 
برئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال 
وال��م��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال��دك��ت��ور اح��م��د الملحم 

وذلك عبر تقنية االتصال المرئي.
وقالت الهيئة في بيان صحفي ان االجتماع 
ال�����دوري ب��ي��ن ال����دول األع���ض���اء ج���اء لمتابعة 
ال���م���س���ت���ج���دات وال�����ت�����ط�����ورات ب���ي���ن ال���ج���ه���ات 
ال��م��ن��ظ��م��ة ل����ألس����واق ال���م���ال���ي���ة ح���ي���ث ت��ط��رق 
ق���رارات اللجنة  ال��ى متابعة تنفيذ  االجتماع 
الوزارية في اجتماعها األخير أبريل الماضي 

وما تم إنجازه خالل هذه الفترة.
واض���اف���ت ان���ه ت���م ال���ق���اء ال���ض���وء ع��ل��ى اإلط���ار 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ل��ت��س��ج��ي��ل ال��ب��ي��ن��ي ل��ل��م��ن��ت��ج��ات 
ال��م��ال��ي��ة ب��ي��ن ال���ج���ه���ات ال��م��ن��ظ��م��ة ل���ألس���واق 
المالية بدول المجلس حيث تم االتفاق على 
ال���دول وفقا  اع��ت��م��اده م��ن قبل  تصديقه بعد 
ل��ل��ت��ش��ري��ع��ات واإلج���������راءات وال���م���دة ال��زم��ن��ي��ة 

الخاصة بكل دولة.
وأوضحت هيئة أسواق المال الكويتية انها 
ال��ن��ه��ائ��ي لمعرفة  ال��م��وح��د  ال��ن��م��وذج  سلمت 
ال��ع��م��ي��ل وال����خ����اص ب��ف��ت��ح ح���س���اب���ات ت����داول 
لمواطني مجلس التعاون والمقيمين فيها 

التي قامت باعداده.
واس����ت����ع����رض����ت ال���ل���ج���ن���ة م���ح���اض���ر اج���ت���م���اع 
فريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية 
ل��ألس��واق  ب��ال��ج��ه��ات المنظمة  المستثمرين 
المالية ب��دول المجلس وال��ذي ناقش ب��دوره 
اع�������داد ب���رن���ام���ج خ��ل��ي��ج��ي م���وح���د ل��ل��ت��وع��ي��ة 
باالستثمار في األسواق المالية وفق اهداف 

و وسائل وميزانية محددة.
واص�����ى ال���ف���ري���ق ب����أن ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذ ال��ب��رن��ام��ج 
ال��خ��ل��ي��ج��ي ال��م��وح��د م���ن خ����الل ق��ي��ام األم��ان��ة 
ل��ه��ذا البرنامج  ال��ع��ام��ة بفتح ح��س��اب خ��اص 

وتمويله من قبل الدول األعضاء بالتساوي.
ت��دري��ب��ي للمختصين  ب��رن��ام��ج  اق���ت���راح  وت���م 
باإلعالم والتوعية في الهيئات المنظمة ليتم 
ف��ي اح��دى  ال��ع��ام 2022  ف��ي  ل��ع��ق��ده  التنسيق 

الدول األعضاء.

وق���ع وزي���ر ال��م��ال��ي��ة ووزي����ر ال���دول���ة للشؤون 
االق��ت��ص��ادي��ة واالس��ت��ث��م��ار ال��ك��وي��ت��ي خليفة 
ح���م���اده ال���ي���وم االث���ن���ي���ن م���ذك���رة ش���راك���ة مع 
ال��دول��ي في المملكة  المدير اإلقليمي للبنك 
ال��س��ع��ودي��ة ودول الخليج العربي  ال��ع��رب��ي��ة 
ع��ص��ام أب��وس��ل��ي��م��ان ب��م��ا ي��ت��واف��ق م���ع رؤي���ة 
ال��وط��ن��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  )ال���ك���وي���ت 2035( وخ��ط��ة 
ف��ي بيان  )ال��م��ال��ي��ة(  )2021 - 2025(.وق����ال����ت 
صحفي إن الوزير حماده أشاد خالل اللقاء 
ب���ال���ع���الق���ات ال��م��م��ي��زة ال���ت���ي ت���رب���ط ال��ك��وي��ت 
بمجموعة البنك الدولي والتي امتدت على 
مدى 60 عاما.وأضاف البيان أن مدير )البنك 
ال�����دول�����ي( أش������اد أي���ض���ا ب��ع��الق��ت��ه ب��ال��ك��وي��ت 

وال���دع���م ال����ذي ت��ق��وم ب���ه ف���ي ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ة 
ف���ي م��ج��م��وع��ة ال��ب��ن��ك م���ؤك���دا أن ال��ب��ن��ك على 
استعداد لنقل خبرته إلى الكوادر الكويتية 
والمساهمة في تنفيذ رؤية )الكويت 2035( 
اللقاء كل  ف��ي خطة التنمية.حضر  وم��ا ورد 
م���ن م��دي��ر ال��م��ك��ت��ب ال��م��ح��ل��ي ل��ل��ب��ن��ك ال��دول��ي 
غ����س����ان ال���خ���وج���ة واألم�����ي�����ن ال����ع����ام ل���ألم���ان���ة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
الدكتور خالد مهدي ومدير إدارة التعاون 
االق����ت����ص����ادي ال���ع���رب���ي وال��خ��ل��ي��ج��ي ووك���ي���ل 
وزارة المالية المساعد للشؤون االقتصادية 
بالتكليف ط��الل النمش ومدير إدارة الدين 

العام عبدالعزيز المال.

أظ��ه��رت ت��ق��دي��رات الهيئة ال��ع��ام��ة ل��إلح��ص��اء ال��س��ع��ودي��ة، اليوم 
االث��ن��ي��ن، ن��م��و ال��ن��ات��ج ال��م��ح��ل��ي اإلج��م��ال��ي للمملكة ب��األس��ع��ار 
الثابتة بنسبة 1.8% في الربع الثاني من 2021، على أساس 

سنوي.
وق��ال��ت ال��ه��ي��ئ��ة ف��ي ب��ي��ان ل��ه��ا، إن ال��ن��م��و اإلي��ج��اب��ي ي��ع��ود إل��ى 
االرتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي بمقدار 8.4%، بسبب 
ارت��ف��اع ال��ق��ط��اع ال��خ��اص 11.1%، وال��ق��ط��اع ال��ح��ك��وم��ي بنسبة 
ال��ن��ف��ط��ي بنسبة 6.9% م��ق��ارن��ة  ال��ق��ط��اع  ت��راج��ع  2.3%، بينما 

بالربع المماثل من 2020.
 للمملكة 

ً
ال��م��ع��دل موسميا ال��ن��ات��ج المحلي اإلج��م��ال��ي  وش��ه��د 

 قدره 0.6% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع 
ً
ارتفاعا

األول من 2021، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل النمو في القطاع 
النفطي بمقدار 2.4%، في حين سجل القطاع الخاص والقطاع 

 قدره 0.5% في كل منهما.
ً
الحكومي انخفاضا

ف��ي الراجحي كابيتال،  وق��ال م��ازن السديري رئيس األب��ح��اث 
إن التعافي القوي للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية 
ب�����11% ف��ي ال��رب��ع ال��ث��ان��ي وال����ذي ش��م��ل ال��ق��ط��اع��ات المختلفة، 
ت��داع��ي��ات  ق��اع��دة منخفضة سببتها  ارت����داد م��ن  يعكس ح��ال��ة 

الوباء العام الماضي.
وح���ول اس��ت��ق��رار النمو على أس���اس فصلي، أوض���ح السديري 
أن األم���ر يخضع ل��آث��ار ال��ف��ص��ل��ي��ة، ح��ي��ث ش��ه��د ال��رب��ع الثاني 
م��ن��اس��ب��ت��ي ش���ه���ر رم����ض����ان وال���ع���ي���د، ال��ل��ت��ي��ن ت��ض��غ��ط��ان ع��ل��ى 

قطاعات معينة فيما تساعدان أخرى.
وتابع: »لكن بشكل عام النمو السنوي يؤشر لعودة النشاط 

واستمرارية النمو«.
وع��زى تراجع القطاع الخاص على أس��اس فصلي إل��ى ارتفاع 
 ،

ً
أسعار النفط حسب القيم الحالية، رغم أن اإلنتاج كان متقاربا

، مما رفع وزن النفط في 
ً
 إلى 69 دوالرا

ً
حيث زادت من 61 دوالرا

االقتصاد من 24% إلى %29.
ف��ي الربع  ال��ق��ط��اع النفطي بنسبة %6.9  ت��راج��ع  وب��خ��ص��وص 
الثاني مقارنة بالربع المماثل من 2020، أوضح السديري أنه 
في شهر أبريل الماضي وصل اإلنتاج السعودي من النفط إلى 
 ما رفع متوسط الربع إلى 9.2 مليون 

ً
11.6 مليون برميل يوميا

برميل، أما في الربع الثاني من هذا العام فكان عند 8.4 مليون 
برميل، وهذا ما سبب انخفاضا في نشاط القطاع النفطي رغم 

ارتفاع نشاط المصافي.
 عند أخ��ذه باألسعار 

ً
أث��ر النفط يكون إيجابيا إل��ى أن  وأش���ار 

 عند أخذه وفق البعد الكمي.
ً
الحقيقية، وسلبيا

وش��ه��دت ج��م��ي��ع األن��ش��ط��ة االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي ال��رب��ع ال��ث��ان��ي من 
2021، معدالت نمو إيجابية باألسعار الثابتة، مقارنة بالربع 

المماثل من 2020، باستثناء الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وحققت أنشطة الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية 
ال��ث��ان��ي 2021،  ال��رب��ع  ف��ي  أع��ل��ى م��ع��دالت النمو بنسبة %17.1 
 في الربع األول من 2021 بنسبة %2.6، 

ً
 إيجابيا

ً
وشهدت نموا

يليها أنشطة ت��ج��ارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 
بمعدل نمو قدره 16.9% في الربع الثاني، مقارنة بمعدل نمو 

إيجابي قدره 5.4% في الربع األول من العام الجاري.
ي��ل��ي��ه��ا أن��ش��ط��ة ال��ص��ن��اع��ات ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة م���ا ع���دا ت��ك��ري��ر ال��زي��ت 
بمعدل نمو قدره 15.3% في الربع الثاني مقارنة بمعدل نمو 

إيجابي قدره 8.9% في الربع األول من 2021.
ال��خ��ام وال��غ��از الطبيعي بنسبة  ال��زي��ت  فيما تراجعت أنشطة 
8.4% في الربع الثاني لعام 2021، مقابل انخفاض قدره %14.1 

في الربع السابق.
ب��األس��ع��ار الجارية  ال��ن��ات��ج المحلي اإلج��م��ال��ي للمملكة  وب��ل��غ 
735.034 مليار ريال في الربع الثاني من 2021، وساهم القطاع 
الخاص بنسبة 48% من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
ال��ق��ط��اع النفطي بنسبة 29.3%، كما  ال��ج��اري��ة، بينما س��اه��م 

ساهم القطاع الحكومي بنسبة %22.6.
وح��ق��ق اإلن��ف��اق االس��ت��ه��الك��ي ال��خ��اص النهائي أع��ل��ى معدالت 
ال��ن��م��و ل��ل��رب��ع ال��ث��ان��ي م��ن 2021، ع��ل��ى أس����اس س��ن��وي، بنسبة 
21.9% م��ق��ارن��ة ب��م��ع��دل ن��م��و إي��ج��اب��ي ق����دره 1.3% ف���ي ال��رب��ع 

السابق.
وب��ل��غ م��ت��وس��ط ن��ص��ي��ب ال���ف���رد م���ن ال��ن��ات��ج ال��م��ح��ل��ي اإلج��م��ال��ي 
20.605 أل��ف ري���ال ف��ي ال��رب��ع ال��ث��ان��ي م��ن 2021، ب��ارت��ف��اع ق��دره 
 
ً
27.9% عن الربع المماثل من العام السابق، في حين حقق نموا

 قدره 3.6% مقارنة بالربع السابق.)موقع العربية(
ً
إيجابيا

وزير المالية يوقع مذكرة شراكة مع »البنك الدولي«
بما يتوافق مع رؤية »الكويت 2035« 

االقتصاد السعودي ينمو 1.8% في الربع الثاني
بدعم القطاع غير النفطي

كتب عايد العرفج

 
ً
أكد الخبير النفطي كامل الحرمي أن أسعار النفط سترواح على مكانها ما بين 70 إلى 75 دوالرا

للبرميل حتى نهاية العام.
 
ً
وأضاف في تصريح خاص لبوبيان نيوز أن العرض والطلب يتحكمان في السوق النفطية ، مشيرا
، تزامن مع استمرار  ارت��ف��اع أسعار النفط ألعلى مستوى في أسبوع خ��الل تعامالت اليوم  إل��ى أن 
المكاسب المسجلة بدعم من تداعيات إعصار “إيدا” على إنتاج الخام في خليج المكسيك األمريكي.

ي��زال نحو ثالثة أرب��اع إنتاج الخام في منطقة خليج المكسيك األمريكي أو 1.4 مليون برميل  وال 

ا منذ نهاية أغسطس.
ً
يومًيا معلق

سة “فاندا إنسيتس” Vanda Insights “فاندانا هاري”، في تصريحات نقلتها “بلومبرج”،  وأكدت مؤسِّ
أن استعادة اإلنتاج بوتيرة أبطأ من المتوقع في خليج المكسيك األمريكي، قد تكون أضافت المزيد 

من الزخم ألسعار الخام.
وعلى صعيد التداوالت، زادت العقود اآلجلة لخام “برنت” القياسي تسليم نوفمبر بنحو 0.6% إلى 

73.42 دوالر للبرميل.
كما صعدت عقود خام “نايمكس” األمريكي تسليم أكتوبر 0.7% عند 70.20 دوالر للبرميل.

ومن المقرر صدور تقرير “أوبك” الشهري لمستويات اإلنتاج عن أغسطس في وقت الحق اليوم.
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مبوكاني يقود الكويت للفوز 
على الساحل 

قاد الكونغولي ديوميرسي مبوكاني فريقه الكويت إلى الدور ربع النهائي 
لمسابقة كأس األمير بتسجيله هدف الفوز على الساحل في المباراة التي 
ال��دور  ال��ص��داق��ة وال��س��الم ضمن  جمعت الفريقين أم��س األح���د على س��ت��اد 

التمهيدي للمسابقة.
 ل��ي��وس��ف ن��اص��ر ف��ي إح����راز ه���دف اللقاء 

ً
ون��ج��ح م��ب��وك��ان��ي ال���ذي ن���زل ب��دي��ال

الوحيد في الدقيقة 78 اثر مجهود فردي تخطى فيه مدافعين من الساحل 
وسدد على يمين الحارس سليمان ميرزا.

ال��م��ب��اراة  ن���ًدا للكويت معظم أوق���ات  ال��س��اح��ل بمستوى جيد وك���ان  وظ��ه��ر 
ونجح في تهديد مرماه أكثر من مرة.

 وشارك مع األبيض 4 من محترفيه الخمسة، فلعب في التشكيلة األساسية 
النيجيري جون أوبي ميكيل والمغربي مهدي برحمة واألوزبكي ساردور 
راش���ي���دوف، ب��اإلض��اف��ة إل��ى مبوكاني ال��ب��دي��ل، فيما غ��اب األس��ت��رال��ي راي��ان 

ماكغوان العائد من مشاركة خارجية مع منتخب بالده.
وض�����رب األب���ي���ض م����وع����ًدا ف���ي دور ال��ث��م��ان��ي��ة م���ع خ��ي��ط��ان ال�����ذي ف����از على 

الفحيحيل 2-1 أمس في الدور التمهيدي.

إنجاز جديد للدواس
في »دراجات كرواتيا«

ال��دواس  حقق المتسابق الكويتي راش��د 
ال��م��رك��ز األول ف��ي ف��ئ��ة )س��ت��وك( وال��ث��ان��ي 
ف��ي فئة )أوب����ن( ضمن منافسات بطولة 
ل��ل��دراج��ات المائية 2021 والتي  كرواتيا 
ي��وم أم��س واختتمت فعالياتها  انطلقت 

امس االحد.
وأع���رب ال����دواس ع��ن ب��ال��غ س��ع��ادت��ه بهذا 
اإلن��ج��از الجديد ورف��ع علم الكويت على 
منصة التتويج التي يشارك بها عدد من 
اب��رز المتسابقين ال سيما وان��ه��ا تعتبر 

ا من االستعدادات لبطولتي العالم. جزء
وأض����اف أن���ه س���وف ت��ق��ام ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م وال��ت��ي ينظمها االت���ح���اد ال��دول��ي 
لرياضات المحركات البحرية )يو اي ام( منتصف الشهر الجاري في جزيرة 
س��اردي��ن��ي��ا االي��ط��ال��ي��ة وب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م ال��ت��ي ينظمها )اي ج��ي اس ب��ي اي��ه( 
ال��ق��ادم ببحيرة هافاسو بوالية  بالواليات المتحدةاالميركية في أكتوبر 

أريزونا.
وأشار الى أنه بدأ االستعداد لخوض غمار البطوالت منذ قرابة الشهرين 
وبشكل مكثف وانه جاهز للمنافسة الصعبة خصوصا أن تقارب تواريخ 
ال��ب��ط��والت يشكل ع��ام��ل ض��غ��ط عليه اال ان���ه س��ي��ق��دم ك��ل م��ا ل��دي��ه للصعود 

لمنصات التتويج.

»أزرق الطائرة« يخسر مباراته الثانية 
في »اآلسيوية« 

تلقى منتخب الكويت للكرة الطائرة خسارته الثانية في البطولة اآلسيوية 
ال��ج��اري، وذل��ك بسقوطه أمام  اليابان حتى 19 سبتمبر  التي تستضيفها 
نظيره األسترالي بثالثة أشواط دون )21-25، 14-25، 9-25( في اللقاء الذي 
جمعهما صباح اليوم ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة التي 
ف��وز الصين على أوزبكستان بثالثة أش���واط دون رد  ��ا 

ً
أي��ض ال��ي��وم  شهدت 

كذلك. 
 ف��ي م��ب��ارات��ه األول����ى ام���ام ال��ص��ي��ن 3-0 

ً
وك���ان »أزرق ال��ط��ائ��رة« س��ق��ط أي��ض��ا

وسيلعب فجر غد الثالثاء مباراته األخيرة في المجموعة أمام أوزبكستان.
إل��ى األدورا النهائية  ال��ت��أه��ل  وض��م��ن المنتخبان األس��س��ت��رال��ي والصيني 
بعد فوزهما في مباراتين وتصدرهما المجموعة، بينما يلعب المنتخبان 

الكويتي واألوزبكي لتحديد المركزين الثالث والرابع في المجموعة. 
 في الشوط األول الذي انتهي 21-25 لصالح 

ً
وقدم »أزرق الطائرة« أداًء جيدا

الثاني  ال��ش��وط��ي��ن  ف��رض��وا سيطرتهم المطلقة ع��ل��ى  ال��ذي��ن   األس��ت��رال��ي��ي��ن 
والثالث وحسموهما بنتيجة 25-14 و9-25.

درجال يخوض سباق الترشح لرئاسة 
»الكرة العراقي«

أصبح وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال أّول وزير يخوض 
 
ً
منافسات انتخابات الترشح لمنصب رئاسة اتحاد كرة القدم المقّررة غدا
الثالثاء، وسط سباق انتخابي يجمعه مع زميل األمس الدولي السابق 
شرار حيدر.وتجري انتخابات اختيار مجلس ادارة جديد لالتحاد بعد 
ال��دول��ي )فيفا( مطلع  انتهاء مهمة الهيئة الموقتة التي كلفها االت��ح��اد 
ال��ع��ام ال��م��اض��ي، ع��ل��ى خلفية اس��ت��ق��ال��ة جماعية ق��ّدم��ه��ا اع��ض��اء االت��ح��اد 

السابق، بسبب مالبسات قضائية في المحاكم كان درجال طرفا فيها.
ل��ي منافسة وتصديا للسلطة  وق��ال حيدر »تمثل االنتخابات بالنسبة 
ال��ع��ام. المنافس اآلخ��ر عدنان درج��ال يشغل  الحكومية ومجابهة المال 

منصب الوزير. كل األندية تحت يديه والمال العام تحت تصرفه«.
وأضاف حيدر )54 عاما( الذي يرأس إدارة نادي الكرخ » كل شيء سأتركه 
لقاعة االنتخابات غدا ولرأي وقناعات الهيئة العامة«.في المقابل، اعتبر 
الصحافي الرياضي غازي شايع ان الصراع تميل كفته لدرجال، مشيرا 
إلى أن عمله وزيرا للرياضة قّربه من االندية وباقي المؤسسات الرياضية 
ف��ي قطر،  ث��ري��ة أمضاها  ق��وي��ة وتجربة عمل  »يتمتع درج���ال بشخصية 
ف��ي تخفيف  ال��ع��راق��ي��ة ومعاناتها ودوره  وك���ان قريبا م��ن واق���ع االن��دي��ة 
مشاكلها، فضال عن كونه واحدا من رموز كرة القدم واعالمها، هذا يجعله 

مؤهال للظفر بمنصب رئاسة االتحاد«.
وي��ت��أه��ب درج�����ال أي��ض��ا ل��م��ن��اف��س��ات ان��ت��خ��اب��ي��ة غ��ي��ر ري��اض��ي��ة، ب��اع��الن��ه 
ال��ت��رش��ح الن��ت��خ��اب��ات م��ج��ل��س ال���ن���واب ال���ع���راق���ي، م��م��ث��ال الح����دى ال���دوائ���ر 
ب��غ��داد.ي��ع��ّد درج���ال وص���ول منتخب ب��الده  االنتخابية ضمن العاصمة 
الى مونديال قطر 2022 من أبرز اولويات مهمته، بعد ان نجح في اقناع 
مسؤولين كرويين في الخليج بمنح العراق استضافة بطولة خليجي 
25 في البصرة نهاية العام الجاري.ويتنافس اكثر من 26 مرشحا للفوز 
بعضوية ادارة االتحاد المقبل الذي يضم عشرة اعضاء في حين ترشح 
قائد المنتخب العراقي السابق يونس محمود الى منصب النائب الثاني 
من دون منافس والحال ذاته لمنصب النائب االول بترشح علي جبار من 

.
ً
دون منافس أيضا

 
ً
أض����اف م��ان��ش��س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د اإلن��ك��ل��ي��زي س���الًح���ا ف��ت��اك��ا

إل���ى ت��رس��ان��ت��ه ال��ه��ج��وم��ي��ة ال��م��دّج��ج��ة ب��ال��ن��ج��وم، عندما 
تعاقد مع هدافه السابق الدولي البرتغالي كريستيانو 
 بلقب مسابقة 

ً
إل��ى التتويج م��ج��ّددا رون��ال��دو ف��ي سعيه 

دوري أبطال أوروبا في كرة القدم التي يستهلها الثالثاء 
بمواجهة يونغ بويز السويسري.

وس���ي���واج���ه م������دّرب ي���ون���اي���ت���د، ال���ن���روي���ج���ي أول�����ي غ��ون��ار 
 هجومه، 

ّ
 هذا الموسم لتشكيل خط

ً
 كبيرا

ً
سولشار لغزا

بالنظر إلى العديد من النجوم التي يضّمها، لكن الحلول 
ال��ت��ي سيضعها يمكن أن تعيد الشياطين  الصحيحة 

الحمر إلى المجد األوروبي.
وإذا ك��ان العمالق اإلنكليزي يلهث وراء لقبه األول في 
ال��دوري اإلنكليزي الممتاز منذ عام 2013، فإن التتويج 
إل��ى عام  ف��ي المسابقة األوروب��ي��ة العريقة يعود  األخ��ي��ر 
2008 عندما فاز على مواطنه تشيلسي بركالت الترجيح 
في المباراة النهائية في موسكو والتي انتهت بالتعادل 

1-1 بعد التمديد.

صاحب الهدف الوحيد وقتها لمانشستر يونايتد كان 
رونالدو، رغم أنه أضاع بعد ذلك ركلة ترجيحية.

وض��رب رون��ال��دو بقّوة في أّول م��ب��اراة له مع مانشستر 
إل��ى صفوفه قادما من يوفنتوس  يونايتد عقب عودته 
اإلي���ط���ال���ي ب��ت��س��ج��ي��ل��ه ث��ن��ائ��ي��ة وق�������اده إل�����ى ال����ف����وز ع��ل��ى 
ن��ي��وك��اس��ل 4-1 بملعب أول���د ت���راف���ورد وب��ال��ت��ال��ي ان��ت��زاع 

صدارة الدوري االنكليزي الممتاز.
ودف���ع ب��ه س��ول��ش��ار أس��اس��ي��ا إل���ى ج��ان��ب ال��واف��د الجديد 
 بضع دقائق 

ً
جايدون سانشو ومايسون غرينوود، تاركا

ل��ل��ب��دي��ل��ي��ن ج��ي��س��ي ل��ي��ن��غ��ارد )24 دق��ي��ق��ة س��ج��ل خ��الل��ه��ا 
الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع( والفرنسي أنطوني 
مارسيال )خمس دقائق(، فيما غاب ماركوس راشفورد 
والهداف الدولي األوروغوياني إدينسون كافاني بسبب 
اإلصابة. لكن التعامل مع هذه المواهب الهجومية طيلة 
الموسم من خالل إبقائهم مرّكزين ومتحّمسين عندما 
يكون وقت اللعب لدى البعض محدوًدا، سيكون تحدًيا 

حقيقًيا للمدّرب النرويجي.

واستثمر مانشستر يونايتد 73 مليون جنيه إسترليني 
)85 مليون يورو( في سانشو، وراشفورد هو بطل محلي 
ووط��ن��ي الل��ت��زام��ه ت��ج��اه األط��ف��ال ال��ص��غ��ار المحرومين، 
���ل غ���ري���ن���وود ف���ي س���ن ال��ت��اس��ع��ة ع���ش���رة مستقبل 

ّ
وي���م���ث

ال����ن����ادي، ف��ي��م��ا ُي���ع���ّد ك��اف��ان��ي رأس ال��ح��رب��ة ال��وح��ي��د في 
تشكيلة مانشستر يونايتد.

 على 
ً
وجميعهم العبون دوليون يضعون أنظارهم أيضا

المشاركة في كأس العالم القادمة في قطر.
وألنه من الصعب تخّيل رونالدو، على الرغم من بلوغه 
36 ع���اًم���ا، ي���واف���ق ع��ل��ى ت��ق��ل��ي��ل وق���ت ل��ع��ب��ه ب��ش��ك��ل كبير، 
���ا ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ال��ك��ي��م��ي��اء 

ً
س��ي��ك��ون م���ن ال����ض����روري أي���ض

ال��ح��اس��م��ة للبرتغالي  ال���ك���رات  الصحيحة للتعامل م��ع 
اآلخر برونو فرنانديش والفرنسي بول بوغبا.

واع���ت���رف س��ول��ش��ار ب��ع��د ال���م���ب���اراة ض���د ن��ي��وك��اس��ل ب��أن��ه 
ال��م��ؤه��الت لتسجيل األه����داف، وأعلم  »لدينا الكثير م��ن 
أن ال��ت��ح��دي ي��ك��م��ن ف��ي إي��ج��اد ال���ت���وازن م��ع ب��اق��ي العبي 

الفريق«.

ح��ق��ق ري�����ال م���دري���د ف�����وزا س��اح��ق��ا ع��ل��ى ض��ي��ف��ه س��ي��ل��ت��ا فيغو 
بخمسة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين 
ام���س االح���د ف��ي إط���ار م��ن��اف��س��ات ال��ج��ول��ة ال��راب��ع��ة م��ن ال���دوري 

اإلسباني لكرة القدم.
الرابعة من  وتقدم سيلتا بهدف من سانتي مينا في الدقيقة 
اللقاء قبل ان يدرك الفرنسي كريم بنزيمة التعادل بهدف في 

الدقيقة 24 على ملعب سانتياغو برنابيو.
وفي الدقيقة 31 تقدم سيلتا بهدف جديد سجله سيرفي في 
الدقيقة 31 لكن بنزيمة تولى مرة أخرى مهمة تسجيل هدف 
التعادل في الدقيقة 46 قبل أن يضيف فينيسيوس جونيور 

الهدف الثالث لفريق العاصمة في الدقيقة 54.
ال��واف��د الجديد إدواردو كامافينغا غلة  وف��ي الدقيقة 72 ع��زز 
الريال بهدف رابع فيما أضاف بنزيمة الهدف الخامس للفريق 
والثالث له من ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 87 من زمن اللقاء 
الذي بدأ مع تكريم للرئيس السابق للنادي المدريدي لورينزو 
سانز الذي ترأس النادي في الفترة من 1995 الى 2000 والذي 

توفي في شهر مارس من العام الماضي.
وب��ه��ذه النتيجة رف���ع ري���ال م��دري��د رص��ي��ده إل���ى 10 ن��ق��اط في 
صدارة الترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد سيلتا عند 

نقطة واحدة في المركز 18 بالترتيب.
وت��ع��د ه���ذه ال���م���ب���اراة األول�����ى ل��ل��ري��ال ع��ل��ى م��ل��ع��ب��ه سانتياغو 
برنابيو منذ 560 ي��وم��ا علما ان��ه لعب آخ��ر م��ب��اراة ه��ن��اك في 
األول م��ن ش��ه��ر م����ارس ع���ام 2020 ع��ن��دم��ا ف���از ع��ل��ى برشلونة 
في ال��دوري ثم استغلت إدارة النادي جائحة فيروس كورونا 

المستجد  إلجراء إصالحات في الملعب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز فالنسيا الثاني 
في الترتيب بفارق األه���داف على أوساسونا التاسع بأربعة 
الثالث بفارق األه��داف  ف��از أتلتيكو مدريد  أه��داف لهدف كما 
على إسبانيول ال�15 بهدفين لهدف في وقت سابق اليوم فيما 
انتصر ريال سوسيداد الرابع على قادش ال�16 بهدفين دون رد.

وأج�����ل ال��م��ج��ل��س ال���ري���اض���ي اإلس���ب���ان���ي األع���ل���ى ي����وم ال��ث��الث��اء 
ال��م��اض��ي م���ب���ارات���ي ب��رش��ل��ون��ة ض���د إش��ب��ي��ل��ي��ة وف���ي���اري���ال ضد 
أالفيس ضمن إط��ار ه��ذه الجولة بسبب خ��وض بعض العبي 
هذه األندية مباريات مع منتخبات بالدهم في تصفيات قارة 
أمريكا الجنوبية وذلك بناء على رغبة رابطة الدوري اإلسباني 

)ال ليغا( حرصا على تكافؤ الفرص.

مانشستر يونايتد »المدجج بالنجوم«
يبدأ مشواره األوروبي أمام يونغ بويز

ريال مدريد يكتسح سيلتا فيغو بـ »خماسية« 

ف��ي النسخة الجديدة م��ن دوري أبطال  ب��داي��ة صعبة ومرتقبة لبرشلونة اإلسباني 
 الثالثاء في الجولة 

ً
أوروب��ا عندما يستضيف العمالق األلماني بايرن ميونيخ غ��دا

األولى من مباريات المجموعة الخامسة.
 ق��ل��ب دف���اع برشلونة 

ً
»ن��ح��ت��اج إل���ى التغيير م��ن أس��ف��ل ال���ه���رم«، ه���ذا م��ا طلبه س��اب��ق��ا

ال��م��وس��م، عندما   ه��ذا 
ً
 ج��ذري��ا

ً
ل��م يكن يتوقع تغييرا اإلس��ب��ان��ي ج��ي��رارد بيكيه، لكنه 

 في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم 
ً
يالقي بايرن ميونيخ األلماني الثالثاء مجددا

بعد الخسارة الملحمية في 2020 وفي ظل الرحيل الصادم لألسطورة األرجنتينية 
ليونيل ميسي.

وفي ربع نهائي 2020، تعّرض الفريق الكاتالوني لخسارة تاريخية 2-8 أمام الفريق 
 »ليس فقط 

ً
 شيء تقريبا

ّ
البافاري. آن��ذاك، اعتبر قلب الدفاع أن على فريقه تغيير كل

 على وجوب استقدام »دماء جديدة«، »لسنا 
ً
الالعبين والمدربين، بل الهيكلية«، مصرا

 على تراجع 
ً
 ساطعا

ً
 وتأكيدا

ً
«. كان وقع اإلذالل كبيرا

ً
قادرين على المنافسة أوروبيا

ق القمة القارية.
ّ
بالوغرانا أمام منافسين من عيار بايرن في طريقهم لتسل

ةطالب بيكيه بإحداث ث��ورة، لكن لم تتغّير أم��ور كثيرة العام الماضي، بل أن األزمة 
 من أس��وار 

ً
المالية أّدت إل��ى خ��روج ميسي، أفضل الع��ب في العالم ست م��رات، باكيا

فريق دافع عن ألوانه نحو عقدين.
ةللمّرة األولى في عقدين، يستهل برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا من دون 
القارية ع��ام 2005 ويملك في  ف��ي المسابقة  ال��ذي وق��ع على هدفه األول  »ال��ب��رغ��وث«، 
، بينها 7 ثالثيات »هاتريك«.

ً
 مختلفا

ً
 في 149 مباراة ضد 41 خصما

ً
رصيده 120 هدفا

ةأح��رز ميسي لقب دوري األبطال أربع مرات مع برشلونة في غضون عشر سنوات، 
لكنه صام عن اللقب في آخر ست سنوات في ظل مطبات متنوعة إلدارة بارتوميو 

الذي ترك الساحة أمام عودة الرئيس السابق جوان البورتا.

ص رحيل ميسي 
ّ
 وبعدما وعد جمهوره بإحراز اللقب القاري في آخر موسمين، قد يقل

ال���16 أم��ام سان  ال��ذي وّدع المسابقة الموسم الماضي من دور  الضغوط على فريقه 
جيرمان.

القادم من ليون  أسماء جديدة ستحمل الشعلة، يتقدمها الهولندي ممفيس ديباي 
الفرنسي، فيما ورث الشاب أنسو فاتي الرقم 10 من ميسي، بعد طلبه موافقة قادة 

الفريق على حمل هذا العبء المعنوي الثقيل.
ال��ه��ول��ن��دي رون��ال��د ك��وم��ان: »ي��م��ك��ن لممفيس أن يطبع حقبة ج��دي��دة  ال��م��درب  وق���ال 

لبرشلونة. يمتلك أسس النجاح هنا: الشخصية والطباع«.
وفي ظل الحاجة إلى دماء جديدة، عّجل كومان باالعتماد على أمثال اليافع بيدري، 
أح��د ال��ن��ج��وم ال��ج��دد ف��ي خ��ط وس��ط منتخب إس��ب��ان��ي��ا، ال��ه��ول��ن��دي فرنكي دي يونغ، 

األميركي سيرجينيو ديست والمدافع األوروغوياني رونالد أراوخو.
منذ صافرة النهاية في مباراة برشلونة األخيرة أمام بايرن، رحل العديد من الالعبين 
عن الفريق اإلسباني، باإلضافة إلى المدّرب كيكي سيتيين، لكن معظم سهام بيكيه 
 جديدا 

ً
ال��ذي عّين ماتيو أليماني مديرا توجهت إلى إدارة عاد إلى قيادتها البورتا 

للكرة.لكن تركيز البورتا في األشهر الستة األولى انصب على إنقاذ سفينة النادي من 
الغرق، في ظل األزمة المالية والديون الخانقة.

ي���ورو، فيما بلغت روات��ب  إل��ى 1.35 مليار  وأع��ل��ن الشهر الماضي أن دي��ون��ه وصلت 
إل��ى 80% بعد إغ��الق فترة االنتقاالت  صت اآلن 

ّ
ال��دخ��ل، وق��د تقل الالعبين 103% من 

الصيفية. كانت األولوية للتوفير وليس التطوير.وفي ظل التغييرات اإلداري��ة، يبدو 
أن الفريق يعمل لتحسين هيكليته من أجل المستقبل، ويستبعد منافسة كبار القارة 
 على الصعيدين 

ً
. صحيح أن برشلونة قد يستمر في تراجعه فنيا

ً
 راهنا

ً
العجوز فنيا

المحلي والقاري، لكن ترتيب البيت الداخلي يترك بارقة أمل للمستقبل.

برشلونة يسعى لمحو ذكريات »مأساة لشبونة«
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بى لم تأت بجديد أفضليات  األمس..

ُ

• د
• وال هى اليوم بأفضلية البداية والنهاية.!

 خيول السباق ..
ّ
• واألصوات ما هى اال

• لسباق أفضل وبقاء أفضل.!
• فتلك طموحاتك يا ًدبى .

• وأنت لها يا ُدبى.!
 : ب��ن راش��د آل مكتوم  الشيخ محمد  السمّو  الخط األح��م��ر لصاحب  وه��و 
لبنة األولى لوالده المرحوم الشيخ راشد بن سعيد، 

ّ
)البقاء لألفضل( .. وال

المهندس األول إلمارة دبي وصفارة أولى سباقات زمانه بوضع )المنطقة 
 الجنين دون اإلجهاض: )هونغ 

ً
الحرة بجبل علي( على الخريطة، مستهدفا

الشرق األوس��ط(، والمولود دون اإلعاقات والتشّوهات: )أكبر ميناء  كونغ 
يشهده إنسان كوكب األرض في قلب الصحراء(.!

والمولود إصطلب عوده الموعود بدبى القرن الواحد والعشرين:
• دبي محمد بن راشد وأشباله.!

• دبي المركز العالمي لألعمال والترفيه.!
• دبى اإلقتصاد الرقمي اإلسالمي العالمي.!

• دبي )برج خليفة( أعلى برج في العالم.!
وبعد هذا:

• ترى ماذا تعني إكسبو2020 لدبي .؟
• أهى قيمة مضافة لُدبى الدنيا.؟

• أم ان الدنيا لها، بها وبغيرها.؟!!!
ب��ال��ب��داوة واألري���اف،  ���رى، صحاريها 

ُ
ُم���ُدن وق أكثرها  م��ا  وال��ري��ف  العربي بالحضر  العالم 

بحارها بالحيتان والهوامير، وجبالها بالسهول والوديان.. ودبى ما أصغرها بشوارعها 
وسكيكها بسنخية بيوتها الطينية القديمة.!

 سينتهي هذا اإلعالن خالل 16
ونجاحات دبي في أنها تجيد كل لغات البناء والتعمير، لغات الحب والعطاء، وال تفهم لغة 

العداء والخراب والتدمير.!
دبي تبني ذاتها بالذات وبالغير، ودون التجسس على الغير.

ودبى ترحب بالغير، والتتدخل بشؤون الغير.!
 العالُم نفسه الى شقين: عالٌم متحضر وآخر متخلف، األول يخشى على 

ّ
نحن في زمن شق

معالمه العمرانية من الزلزال والتصّحر وهو بأحدث التقنيات، واآلخر يخشى على مدنه 
وحضره من الترييف وهو بأجود العقول.! .. ودبي إجتازت تلك العواصف والمعابر بثقة 

ويقين الى غد ومحطة، العودة منه وال رجعة منها.!
 ودوران.

ّ
سرُّ نجاحات دبي في أنها تتكلم دون لف

والسّر األعظم في أنها تتكلم في المنجزات بعد اإلنجاز بصوت مسموع.!

ط لمنجزات ما بعد المنجزات، بصوت العقل غير المسموع.!
ّ
وتخط

أع��ل��ن��ت )ت��وي��ت��ر( ع��م��الق��ة اإلن��ت��رن��ت ي���وم ال��خ��م��ي��س، ان��ه��ا س��ت��ط��رح أسهمها 
األول��ى )فيسبوك( أسهمها  العمالقة  العام، وقبلها بعام طرحت  لإلكتتاب 
ل��إلك��ت��ت��اب ال��ع��ام، وف��ي��س��ب��وك إخ��ت��ارت دب���ي ب��ي��ن ع��واص��م ال��ش��رق األوس���ط 
وشمال أفريقيا مقرا لمكتبها في المنطقة، وال أستبعد من تويتر حجزها 
 لغريمها )فيسبوك( .. وقبلهما كان قد إتجه إمبراطور 

ً
مكتبها في دبى نّدا

إل���ى منطقة )ج��ب��ل ع��ل��ي( لمكتبها  العنكبوتية )م��اي��ك��روس��وف��ت(  الشبكة 
اإلقليمي، وعلى غرارها غريمها )اآلبل ماكنتوش( .. وذلك ألن دبي التتكلم 
في الذكاء الرقمي وكأنها هى المايكروسوفت و اآلبل، وإنما تسمح لهما ان 

تتكلما كما تشاء وأينما تشاء بهويتهما وهواياتهما.
 
ً
 التعني عضوا

ٌ
 ترنيمة )دب���ي( وه��ى ترنيمة

ً
مت كثيرا

ّ
إن��ي ترن أع��ذرون��ي، 

دون عضو في جسم اإلتحاد، دبي تعني شقيقتها )أبوظبي( العاصمة، وتعني جارتها 
)الشارقة( العاصمة الثقافية، وتعني كل اإلمارات السبع بقياداتها ومعالمها وحضاراتها 

في رعاية صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل النهيان حفظه الله.
دبي آمنت باإلتحاد في مهده بمنطقة »سيح الشعيب« عندما ألتقيا الوالدان زايد وراشد 
لدولة  المجلس األعلى  السبعينيات ببقية أخوانه األشقاء أعضاء  الله في بداية  رحمهما 
اإلمارات العربية الحبيبة، وأكدوا باإلجماع على أن كل إمارة مهما صغرت ستكبر باإلتحاد 
 
ً
 وإسالميا

ً
وتصغر باإلنفراد، وكبرت بالفعل والحمدلله .. وما سّر نجاحات اإلمارات عربيا

 واحدة في هذه البقعة اآلمنة من الوطن الحبيب .. وما سّر خسائر 
ً
 بالوحدة اإلماراتية يدا

ّ
اال

العرب والمسلمين اال وهم منقسمون مختلفون في البقاع األخرى.
التنظيمي،  اإلب��داع  ها ستتفاجأ بمهرجان 

ّ
.. فإن ُدب��ي  يا  لها  أتتك فأنتي  إكسبو2020 إن 

المخضرم بأعلى  الربيع  ال��زه��ور، يسطرون خيرات  إم��ارات��ي��ون في عمر  فرسانه شّبان 
رته ألمانيا بهانوفر إكسبو2000، واليابان بناغويا 

ّ
المستويات .. قد تتفوق على ما سط

إيطاليا  ق��د ستفعله  م��ا  .. وحتى على  إك��س��ب��و2010  إك��س��ب��و2005، والصين بشنغهاي 
 ف��ي م��ا اق��ول وال��ل��ه .. ف��إن كانت االم��م 

ً
بميالنو إك��س��ب��و2015 .. ان��ا متفائل ولست مبالغا

ف��إن دبي  ب��أع��الم 190 دول على ج��دران��ه��ا،  الجنسيات  المتحدة تعتبر نفسها متعددة 
الجنسيات بالمئات وب��أع��داد  تسكنها 265 جنسية،  وتمر عليها بحرا وب��را وج��وا ك��ل 

عشرات الماليين.!
 به، أكان المستنكر 

ٌ
وإن خرج من يستنكر علينا هذا الحدث المأمول فأبن اإلمارات كفيل

من األشقاء او األعداء وثم ولله الحمد ال أعداء لنا .. واما األشقاء إن ضجروا وإشمأّزوا ..
ين بطيخة صيفية في بطونهم.

ّ
فلهم من إمارات المحّبة، ست

 بإكسبو2020 وبالعافية إن شاء الله.!
ً
نأكلها معا

أحمد إبراهيم 
كاتب اماراتي 
E-mail: ui@eim.ae

منذ ب��داي��ة ظ��ه��ور وب���اء ك��ورون��ا نجد ان ه��ن��اك العديد م��ن االث���ار الجانبية 
االجتماعية والنفسية بدأت بالظهور و االنتشار بشكل مخيف بين االفراد 

بمختلف الفئات وخاصة عند الشباب ! 
منها كثرة حوادث العنف و تفكك األسر واإلكتئاب و االنتحار غيرها من 
الظهور لكنها  .. نعم هي ليست حديثة  النفسية والسلوكية  االضطرابات 

 بشكل علني و مخيف !
ً
انتشرت مؤخرا

هناك اعتقاد خاطيء بأن المريض النفسي هو شخص ايمانه ضعيف أو 
.. 

ً
شخصيته ضعيفه أو هو شخص مختل عقليا

النفسية  ال��م��رض��ى يتكتمون على مشاكلهم  م��ن  الكثير  م��ا يجعل  وه���ذا 
حفاظا على صورتهم أمام الناس ! 

وفي ظل هذا التكتم السلبي وصلت حالة المرضى لمرحلة يصعب عالجها 
حتى مع التدخل الدوائي و اصبح البعض غير مبالي وغير مدرك لما يفعل و بالتالي تظهر 

هذه الظواهر السلبية .
واذا سألت اي شخص عن اسباب كثرة انتشار هذه االضطرابات سيقول لك ..

ضغط كورونا و المشكالت المادية ومشاكل العمل و ضعف الوازع الديني و الفراغ القاتل و 

استخدام السوشال ميديا بشكل مفرط وخاصه االخبار السلبية ومتابعه 
االفالم ذات الطابع االجرامي والدموي و فقدان شخص عزيز ..

يبقى السؤال .. 
مالذي يجعل الشخص يتردد بطلب النصيحه والعالج اذا كان يعاني من 

هذه االضطرابات والسلوكيات ؟
هل الخوف من نظرة الناس له ؟ 

ام ان اهله واللي حوله يهملونه  ينظرون له انه شيء بسيط و فترة و بتعدي 
من نفسها ؟!

ادويتهم  النفسيين والخوف من  الجلسات عند االطباء  ارتفاع اسعار  هل 
احد االسباب ؟

هل الجهات المعنية قامت بدورها التوعوي و االرش��ادي أم فقط أصبحت 
تنشر احصائيات المرض والمظاهر السلبية دون عالج  ؟! 

لن تختفي الظواهر السلبية و لن نستطيع ان نساعد من يعاني ويتألم بصمت .. 
اذا لم نعرف االجابات لهذه التساؤالت و اذا لم نعالج المشكلة من البداية  ..

حنان الحردان

بـي
ُ

إكسبو2020 وأنت لها يا د

بدء موسم األمراض النفسية والعنف  !

لغة السعادة

تبقى األسود أسود 
والكالب كالب 

 أهاًل بالعودة اآلمنة 
للمدارس

ل��ك��ل ش��ي يجعل من  ال��ع��رب��ي��ة تشير  باللغة  ال��س��ع��ادة 
، وتفاؤل،  الفرح وإنشراح بالصدر  اإلنسان في حالة 
فهي كالسهل الممتنع وكاللغز ، الذي كل منا يفسره 

من زاوتيه، وثقافته، وإحتياجاته،
ال���س���ع���ادة ك��ل��م��ة ف��ض��ف��اض��ة ك���ع���ب���ارة ال���ن���ظ���ام ال���ع���ام 
واألخالق والقيم والمباديء لكن دعوني أن أحللها من 

خبرتي البسيطة .
قد تكون إبتسامة تقدمها لشخص التعرفه فقط كان معك بالمصعد.

وقد تكون مبلغ بسيط وصل لك من النادل بعد دفعك لفاتورة الغداء بمطعم.
وقد تكون نصيحة قدمتها لشخص الخبرة لدية وانقذته من الخطأ والفشل.

ال��دفء يمأل منزله بنفس  وقد تكون فنجان قهوة إرتشفته مع صديق بمنزله وك��ان 
حجم األكسجين الذي كان يحيطكم بهذا المنزل .

وقد تكون  ذكريات إسترجعتها  مع أهلك وذويك ،أو صديق عن سنوات فاتت بحلوها 
ومرها.

وقد تكون فنجان قهوة أعجبك بمنزل صديق وبعدها أعده لك  وأرسله لك بمقر عملك 
ليجعل السعادة التي شعرت بها  هناك تنتقل لك ولمحيط عملك .

أه��داك صديق وأصبحت تتذكره في كل مرة  وق��د تكون قنينة عطر جميلة تشبهك 
إلستخدامك لها العطر.

وق��د تكون كلمة تشجيع وصبر بوقف تكون متعب ومرهق تمر به حتى تستطيع 
النهوض مره أخرى من جديد

وقد تكون
وقد تكون
وقد تكون

كلها تفاصيل
نبحث عنها نحتاجها تجعلنا على قيد المشاعر .

ولوبحثنا نجد أن الفيلسوف اليوناني«سقراط«الذي يعتبر أن السعادة شعور سببه 
النجاح  الداخلي ،و الفيلسوف »أفالطون«يرى أنها معرفة وإداراك الناس عن إرتباط 
السعادة مقرونة  أن  الفالسفة والحكماء يعتبرون  المشاعر واألفكار،وكثير من  بين 
بالعطاء اإلنساني أكثر من حصولك على الشي نفسه، ففي العطاء قيمة كبيرة يجعلك 
السعادة بالمال، فاليشترط أن تكون  تشعر بالسعادة، وهناك من يربط إحساس 
غنيا حتى تكون سعيدا، حتى العطاء قد يكون بأبسط األشياء، فالشريعة اإلسالمية 
السمحاء عرفت السعادة بأنها السكينة الداخلية ، واألمان الداخلي،جعلت من الكلمة 
الطيبة ص��دق��ة، واإلب��ت��س��ام��ة ص��دق��ة،واألج��م��ل م��ن ه��ذا ، أن��ك عندما تسعد اآلخ��ري��ن، 
التحرجه، وال تتباهى بذلك أمام اآلخرين ، إجعلها في السر ، والكتمان، حتى تحافظ 
على عزة نفسه، وتحميه من اإلح��راج ، فلنحافظ على مشاعر اآلخرين حتى تكتمل 
سعادتنا ، وسعادتهم، وال��ت��ق��رب م��ن الله »ع��ز وج��ل« ه��ي ك��ل ال��س��ع��ادة، ف��رض��اء الله 
علينا يمنحنا الرزق وهذا يكون عندما يكون اإلنسان نيته خالصة لوجه الله، ويتقرب 

بالطاعات واألعمال اإلنسانية الهادفة.

منال البغدادي

مواطن كويتي قبل ان يكون شيخ من األسرة الحاكمة 
ق��دم حياته  ال��ذي  الصباح  وأب��ن للشهيد فهد االح��م��د 
للوطن في عام 1990 م اثناء الغزو العراقي الغاشم ، 
وهو من ذرية مبارك الكبير المستحقين للحكم وتولي 

منصب اإلمارة .
 منذ عام 1992م  وحقق انجازات ضخمة 

ً
كان للشيخ احمد الفهد انجازات كبيرة جدا

للمنتخب الوطني حتى عام 2000م حتى تقلد اول منصب سياسي في عام 2001م 
ال���وزارات منها االع��الم والطاقة واالس��ك��ان والتنمية   للكثير من 

ً
، وك��ان الشيخ متقلدا

 لجانب المواطن وهذا األمر يعكر 
ً
وكان في كل وزارة يضع بصمة التنسى وكان واقفا

البعض منهم  ال��ى ان تحالف   ، الفاسدين  التجار  الفاسدين والبعض م��ن فئة  صفو 
 اليخفى على أحد وكل 

ً
لكي يتم االطاحة به بجميع الطرق وك��ان هذا االم��ر مكشوفا

الكويتي  الذي الزال الشعب  الرجل  التأييد الشعبي لهذا  الحمالت كلما زادت  م��ازادت 
يرى انجازاته بعينه.

اقرب االنجازات للشيخ احمد الفهد هي مدينة المطالع السكنية التي شيدت واعتمدت 
في عهده ، وهو صاحب مقولة » يستاهل الكويتيين » عن موضوع اسقاط القروض 
أوفيتهم  لما  ال��ى مكة  الكويتيين على ظهري  وه��و صاحب مقولة » لو حملت جميع 
ازاحته بكل  التي تريد  السياسية  حقوقهم » وك��ان ه��ذا األم��ر مزعح لبعض االقطاب 
 
ً
الطرق ، ولكن مع كل هجوم مفتعل يزداد الرصيد الشعبي لهذا الشيخ المحبوب شعبيا

، وسينصره الله في كل موقف سياسي أو شعبي أو وطني .
في احد األعوام تحدث احد الصحفيين عن أن الشيخ احمد الفهد يسكن في مسكن 
لإليجار وهذا األمر يثبت مدى زهد الرجل بالمال والجاه وحبه لخدمة الوطن والمواطن 
وهذا األمر يضاعف هجوم اصحاب المصالح الفاسدة عليه ، ولنا في الشيخ الشريف 
 عن أي منصب 

ً
الدكتور محمد صباح السالم خير مثال فهو اآلن خارج البالد بعيدا

سياسي ألنه رجل وطني شريف .

مشاري محمد االسود 
msharialaswd@
دكتوراه فلسفة جامعة القاهرة
عضو جمعية الصحفيين الكويتية

أب��ن��اؤن��ا وبناتنا  ع���ام دراس����ي استثنائي ش��ه��ده  ب��ع��د 
ف��ي (2020م / 2021 م) م��ن خالل  الطلبة والطالبات 

تجربة التعليم عن بعد
 الن��ت��ش��ار ف��اي��روس ك��رون��ا وال��ح��د م��ن��ه ، 

ً
وذل���ك تجنبا

 
ً
وبعد تقيم هذه التجربة على جميع األصعدة وتحديدا

الصعيد التربوي قررت وزارة التربية أن يكون التعليم لعامنا الدراسي الجديد ( 2021 
 في ظل استمرار الجائحة لجميع المراحل التعليمية مع اتخاذ 

ً
م / 2022 م )حضور ّيا

ال��م��دارس للعودة اآلمنة في ظل  ال��الزم��ة وتهيئة  كافة االج���راءات االح��ت��رازي��ة الصحية 
مخاوف األهالي والمعلمين والمسؤولين كذلك عن كيفية رعاية الطلبة والموازنة بين 
احتياجاتهم التعليمية واإلجتماعية والعاطفية إلى جانب مراعاة صحتهم وسالمتهم 

النفسية والجسدية.
وألن عودة الطلبة للمدارس باتت ضرورية من وجهة نظري إال أن حماسهم الستئناف 
 على الوالدين والمدرسة كذلك 

ً
الدراسه متفاوت مابين قلق ، خوف ، توتر، فكان لزما

 بطريقة إيجابية للتغلب 
ً
تهيئة بيئة داعمة وراعية ألسئلة الطلبة والطفل منهم تحديدا

على مشاعر الخوف لديهم.
: 1-م��راع��اة األس��رة والمدرسة  لهم  الداعمة  المساعدة  النصائح  وإليكم مجموعة من 
الطلبة والتحلي بالهدوء والثقة. 2-اج���راء محادثات  إل��ى  القلق  في ع��دم نقل مشاعر 
ونقاشات مفتوحة معهم حول مايثير قلقهم واخبارهم أن شعورهم بعدم االرتياح 
شعور طبيعي ويمكن التغلب عليه. ٣-التهيئة النفسية من خالل شرح التغيرات التي 
قد يواجها مثل التباعد اإلجتماعي وارتداء الكمامات. ٤- طمأنة األطفال بشأن تدابير 

السالمة المعمول بها داخل المدرسة للحفاظ على صحة الجميع.
للجوانب اإليجابية منها  كرؤية  بالنظر  للمدرسة  للعودة  الطالب  5- رفع حماسة 
 الحتمالية 

ً
ّي���ا ن��ف��س  م��ع��ارف ج��دي��دة. 6- تهيئتهم  األص���دق���اء والمعلمين واك��ت��س��اب 

منعهم من الحضور للمدرسة لحالة اشتباه أو مخالطة . ٧- تذكيرهم بأهم اإلجراءات 
االحترازية االزم اتباعها في المدرسة واحضار أدوات النظافة الشخصية الخاصة بهم 

وكذلك الغذائية كامل ًة.
. 

ً
 كل التوفيق والصحة والعافية أتمناها لكم جميعا

ً
وأخيرا

أ . أشواق العنزي


